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 منتخب
 القواعد الفقهية

 من كتاب األشباه والنظائر 

 هـ( رمحه اهلل تعاىل911املتوفى )سنة  لإلمام جالل الدين السيوطي
 



 
2 

 . القاعدة األولى: األمور بمقاصدها
 فيها مباحث :

( إمنها ألعماههاا نالتيهها ):  قولهه   األصثثل  ثثه اثثاع الق عثثد : األول]المبحثث   
حهههه مث ماههههر نهههه  جهههه  ألعااههههو أللمهههه و و هههه ه  مهههه  أخر  ،وهههههدأل حهههه مث وهههه ي  م هههههو 

 .  ضي ألهلل مت  ألخلطاب
   .  يم  يرجع إلى ااع الق عد  من أبواب الفقه :المبح  الث نه

 . ألمل  أن  ق  توألتر أللتقل م  ألعااو يف تعظي  ق   ح مث أللتيو
 .شيء أمجع وأ ىن وأكثر فاا ة مت   ليس يف أخبا  أللتيب  :قاا أنو مب  ألهلل

نهههههو  ألو  ألنههههه  مهههههه ي وألنههههه  أل ههههه م  وأألإلمهههههاا ألل هههههافعي وأ ههههه  نههههه  حتبهههههل و  وألتفههههه 
 . ن  ثلث أللعل أوألل أل قط  و  ه  ملى 

 . ومته  م  قاا:  نع 
ََّّ  ،نهه ك كمههع أللعبهه  مقههع نقلبهه  ولمههان  وجوأل حهه  ه البيهقََّّك نه ََّّه الََّّم ال لََّّ ووج 

 .   ها حي اج إليهاعهنا ق  تكوك مبا ة مم قلو و فالتيو أح  أقمامها أللثالث وأ ج ها، 
 .( نيو أل ؤم  خ  م  مال ) وم  مث و  :

 . المبح  الث ل   يم  شرعت النية ألجله
ز ال بادات من ال ادات، وتمييز رتب ال بَّادات ع هَّها يتمي المقصهد األه  منها:

 :من ع ض
 وأللعبا ة: مرت   نني ألل تظف وألل رب كالوضوء وأللغمل ، . 
  أو لع ا ألحلاجو إلي مكوك لل ايو وألل  ألويق   :وألإلمماك م  أل فطرأل ، . 
  ق  مكوك لالسرتألحو: وألجللوس يف أل مج . 
  ؛  قهه  مكههوك هبههو أو وههلو لغههرق  نيههوي، وقهه  مكههوك قرنههو: و فههع أل ههاا للغهه

 . وأللكفا ةكالزكاة وأللص قو 
  وق  مكوك لل قرب نإ ألقو ألل ماء: ق  مكوك نقص  ألعكلوأللدن ، . 

 . رب من غيرهايز القيفشرعت النية لتم
 . وكل م  أللوضوء وأللغمل وأللصالة وأللصوا وحنوها ق  مكوك فرضا وند أل ونفال
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 . ووو ت  وألح ة ،وألل يا  ق  مكوك م  ألحل ث أو ألجلتانو
 . فشرعت لتمييز رتب ال بادات ع هها من ع ض

 ومن ا  ترتب على ذلك أمهر:
كاإلميهاك   ؛تل هبس نغ ههام ا ألشهرتأل  أللتيهو يف مبها ة ك تكهوك مها ة، أو ك  أحدها:
 . عهنا م ايزة نصو هتا ؛وأل عرفو وألخلوف وأللرجاء، وأللتيو، وقرألءة أللقرآك، وألعذكا ناهلل تعاىل، 

وههههو  ،كهههرتك أللزنههها و ههه ج، فلههه  حيههه مل إىل نيهههو حلصهههوا أل قصهههو  متههههاوأمَََّّّا التَََّّّرو : 
 . مك  نيومل أل تهي نكون  مل موج ، وإك ألج تاب 

 .  وا أللثوألب أل رتتع ملى أللرتكنع  حي اج إليها يف حص
 . ألشرتأل  ألل عيني فياا مل بس  وك   ج :األمر الثا ك

 ؛( فهههدأل ههاهر يف ألشههرتأل  ألل عيههني: )وإمنها لكههل ألمههرن مها نههو  و ليهل ذلههو قولهه  
 . () إمنا ألعمااا نالتيا  :ه  م  أوا ألحل مثعك أول أللتيو ف  

ل مهههاوي أللظههههر وأللعصهههر فعهههال  ؛اضفاههه  ألعوا: أللصهههالة، في هههرت  ألل عيهههني يف أللفهههرأل
 . ووو ة، فال مييز نيتهاا إك ألل عيني

، وكوهنههها أللههها قبلهههها أو فيعيتهههها نإضهههاف ها إىل أللظههههر مهههثال ،كالروألتهههع  ويف أللتوألفهههل  ههه  أل طلقهههو؛
 . أللا نع ها

ومهه  أللثههاع: أمهه  مهها ك م ههرت  فيهه  ألل عيههني: أللطههها أل ، وألحلههمل وأللعاههرة ؛ عنهه  لههو 
 . صرف إليهامني   ها ألن

 :  ه وقت النية .المبح  ]الث ل  
 . أن وقتها أول ال بادات و حهها :األصل

مث  ،لعمههر مرألقب هه  ؛فيجههوت تقهه ت ني هه  ملههى أوا أللوقهه  ؛وخََّّرع عََّّن ذلََّّك الصََّّه 
 . فلو نو  مع أللفجر مل مص  يف ألعو  ؛سر  ذلو إىل أك وجع

 .  ل ج جوألت ت خ  نيو ووا أللتفل م  أو قل : وملى ض
 منها: ،قك  ظائر يجهز فيها تقدي  النية على أول ال بادةوع

 أللزكاة؛ فاعو  فيها جوألت ألل ق ت للتيو ملى ألل فع للعمر؛ قياسا ملى أللصوا .
 . ه محل النية  المبح  ]الرابع 
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: أل قها ك للفعهل، ، وقيهلعك حقيق ها أللقص  مطلقها ؛محلها القلب فك نل مهضع
 . وذلو مبا ة م  فعل أللقلع

 :  عد ق
 عنثثد اليمثثين واثثو, واحثثد موضثثع  ثثه إال, الال ثث  نيثثة علثثى اللفثث  مق صثثد

 . الح لف دون الق ضه نية على  إنه ؛ الق ضه
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 . زال بالشكالقاعدة الثانية: اليقين ال ُي
)إذأل وجه  أحه ك  يف نطته  شهيأا ف شهكل مليه ، أخهرج مته  شهيء أا :  ودليلها قهلَّه

 . ووتا أو جي   حيا(  وألج ممل  م  ح مث أيب هرمرة ك؟ فال خيرج  م  أل مج  حىت مماع
إذأل شههو أحهه ك  : ) و و  ممههل  مهه  أيب سههعي  ألخلهه  ي قههاا: قههاا  سههوا ألهلل 

 . (يطرح ألل و ؛ ولينب ملى ما ألس يق ؟ فلاأا أ نعأثالثا  ولى:    ك          م      ل  يف والت ، فه  
ل أل خرجههو مليههها وأل مههاا اعلَّ  أن هََّّال القاعََّّدة تََّّدخل فََّّك جميََّّع أعََّّهاب ال قََّّه،

 . أكثر، ولو سر هتا هتا لطاا ألل رحتبلغ ثالثو أ ناع أللفق  و 
 ولك  أسوق متها مجلو واحلو ف قوا: 
 يندرج  ه ااع الق عد  عد  قواعد:

 . ()األصل بق ء م  ك ن على م  ك نمنه : قولهم: 
فهههو م طهههر، أو تههيق  يف  : مهه  تههيق  أللطههها ة، وشههو يف ألحلهه ثفاهه  أمثلههو ذلههو

 .  ث وشو يف أللطها ة فهو دح ثألحل
 .األصل براء  الامة : ق عد 

،  ضه  نهرخر، أو ميهني أل ه ميولدلو مل مقبل يف شغل أللدمو شاه  وألح ، مها مل مع
 .   وألفق   ألعول ؛ولدأل أمضا كاك أللقوا قوا أل  مى ملي 

 .األصل  ه كل ح د  تقديرع بأقرب زمن  :ق عد 
ومل مهدكر ألح المها لزمه  أللغمهل ملهى أللصه ي ، قهاا  أ  يف ثونه  متيها  وم  فرومهها:

 . يف ألعا: وجتع إما ة كل والة والها م  آخر نومو نامها في 
ومتها: توض  م  نأر أماما وولى مث وج  فيها ف  ة، مل ملزم  قضاء إك مها تهيق  أنه  

 . والج نالتجاسو
 .األصل  ه األشي ء اإلب حة حتى يدل الدليل على التحريم  :ق عد 

ومت  أيب حتيفو: ألعوهل فيهها ألل  هرت حهىت مه ا ألله ليل ملهى ألإلناحهو  ،دأل مدهبتاه
 . ومظهر أثر ألخلالف يف أل مكو  مت 

)مها أحهل ألهلل فههو حهالا ومها حهرا فههو حهرألا ومها سهك  :  ومعض  ألعوا قول  
لطهربألع ( أخرج  أللبهزأل  وألفي   فإك ألهلل مل مك  ليتمى شيأاقبلوأل م  ألهلل ماامت  فهو مفو، ف
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 . م  ح مث أيب ألل   ألء نمت  حم 
 ير من المسائل المشكل حالها .ويتخرع عن هال نث

 .  ألحليوألك أل  كل أمرج، وفي  وجهاك: أو هاا ألحلل كاا قاا أللرألفعي :منها
 . أللتبا  ألجملهوا تماي   :ومنها
 .األصل  ه األبض ع التحريم  :ق عد 

إذأل  وهلههههدأل ألم تههههع ألكج ههههها  فياهههها ،رمههههو لبهههه  ألحل فههههإذأل تقانههههل يف أل ههههرأة حههههل وحرمههههو
حههىت م  مهه  ألكج ههها  ، عنهه  لههيس أوههله  ألإلناحههو ؛و أل و دحصههنتمههوة قرمههألخ لطهه  دحرمههو 

 . ناس ص ان 
 . لأال متم  ناب أللتكاح ملي  ؛ألهلل خصو م   أللتكاح يف وو ة    ألحملصو أل وإمنا جات 

 . األصل  ه الكالم الحقيقة :ق عد 
 : متها ،ويف ذلو فروع

عك  ؛ك م خل يف ذلو ول  أللول  يف ألعوه  :، أو أووى هل إذأل وقف ملى أوك ج
 . ألس  أللول  حقيقو يف ول  أللصلع

 ؛ومتههها: لههو قههاا: وقفهه  ملههى حفههاد أللقههرآك مل مهه خل فيهه  مهه  كههاك حافظهها ونمههي 
 . كاك عن  ك مطل  ملي  حافظ إك جماتأل نام با  ما

 ]  ئد  
أوهه انتا نال ههو يف أل ههاء وألحلهه ث وأللتجاسههو وأللصههالة  قههاا أللتههووي: ألملهه  أك مههرأل 

وأللع ههه  وأللطهههالق و  هههها: ههههو أللهههرت   نهههني وجهههو  ألل هههيء وم مههه ، سهههوألء كهههاك أللطرفهههاك يف 
 . أللرت   سوألء أو أح مها  ألج ا فهدأل معتاج يف ألس عااا أللفقهاء وك ع أللفق 

لههى أللمههوألء وقههالوأل: أللههرت   إك كههاك م ،فههإهن  فرقههوأل نههني ذلههو ؛أمهها أوهه اب ألعوههوا
 .  فهو شو، وإك كاك أح مها  ألج ا فالرألج  ه  وأل رجوح وه  
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 . المشقة تجلب التيسير :القاعدة الثالثة
( ليمهر وك مرمه  نكه  أللعمهرمرمه  ألهلل نكه  أل) :قول  تعاىل :األصل فك هال القاعدة

ههههر ج   هههه   ح  نعثهههه  ناحلتيفيههههو ):   وقولهههه  وقولهههه  تعههههاىل: َو م هههها ج ع ههههل  م ل ههههي ك    يف  أللهههه  م   م 
 .( أللما و

 . قال ال لماء: يتخرع على هال القاعدة جميع رخص الشرع وتخ ي اته
 واعل  أن أسباب التخ يف فك ال بادات وغيرها سب ة:

 األول: الس ر، ورخصه اما ية:
ألجلاهههع، و كهههل أل ي هههو، أو  ،تهههرك ألجلاعهههوو أللقصههر وأللفطهههر وأل مههه  أكثهههر مههه  مهههوا وليلههو، 

 . وإسقا  أللفرق نال يا  ،ألل تفل ملى ألل ألنوو 
، ومه ا أللكرألههو ألل يا  مت  م قو ألسه عااا أل هاء :ورخصه نثيرة  ،الثا ك: المرض

 . يف ألكس عانو مب  مصع ملي  أو مغمل أمضاءج، وأللقعو  يف والة أللفرق
 . الثالم اإلنرال

 . الراعع: النسيان
 . الخامس : الجهل

كه ا أللقهروح   ؛جاسهو أل عفهو متههاكالصالة مع أللت  السادس: ال سر وعمه  البلهى؛
، وأثهر ااسهو ممهر  ، وقليل  ا ألعجتيب وطهني ألل ها عوألل مامل وأللربأل يث وأللقي  وأللص م

وما مصيع ألحلع يف ألله وس مه   وث  ،توألل ، وذ ق أللطيو  إذأل م  يف أل ماج  وأل طاف
 .  أللبقر ونول 

و ملهههى حهههع إذ أللتفهههوس جمبولههه ؛فإنههه  نهههوع مههه  أل  هههقو ؛السَََّّّبب السَََّّّاعع: الَََّّّنقص
 . أللكااا، فتاسب  ألل خفيف يف ألل كليفا 

مهه ا تكليههف أللصههيب وألجملتههوك، ومهه ا تكليههف أللتمههاء نكثهه   هها جيههع  :فاهه  ذلههو
 . كاجلاامو وألجلاعو وألجلها   ؛ملى أللرجاا

 . وااع  وائد مهمة نختم به  الكالم على ااع الق عد 
 . األولى:  ه ضبط المش ق المقتضية للتخفيف

كا ههقو أللههرب  يف ؛ سََّّمين: مشََّّقة ف تن ََّّك عنهََّّا ال بََّّادة غالبََّّاالمشََّّاع علََّّى ق
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نفكهاك أل وم قو أللمهفر أللها ك ،وطوا أللتها ، أللوضوء وأللغمل، وم قو أللصوا يف ش ة ألحلر
فههال أثههر هلههدج يف إسهههقا   ؛وق ههل ألجلتهههاة وألجلههها  متههها، وم ههقو أمل ألحلههه و  و جهه  أللزنههاة لل ههمل

 . أللعبا أل  يف كل ألعوقا 
 تك تن ك عنها ال بادات غالبا ف لى مراتب:وأما المشقة ال

كا ههقو ألخلههوف ملههى أللتفههوس وألعطههرألف ومتههافع  ؛األولََّّى: مشََّّقة عظيمََّّة فادحََّّة
عك حفههظ أللتفههوس وألعطههرألف إلقامههو  ؛فهههي موجبههو لل خفيههف وأللرتخههي  قطعهها ؛ألعمضههاء

 . مصاحل ألل م  أوىل م  تعرمضها للفوأل  يف مبا ة أو مبا أل  مفو  هبا أمثاهلا
 ،وأ   وه ألع يف أللهرأس ،كه    وجهع يف إوهبع  ؛ية: مشقة خ ي َّة ف وقَّع لهَّاالثا 

عك حتصههيل مصههاحل أللعبهها أل   ، وك ألل فهها  إليههها؛ثههر هلههاأفهههدج ك  ؛أو سهوء مههزألج خفيههف
 . أوىل م   فع مثل هدج أل فم ة أللا ك أثر هلا
 ،جهع ألل خفيهففاا  نا مه  أل رتبهو أللعليها أو  الثالثة: متهسطة عين هاتين المرتبتين:

 . ووجع أللضرس ألليم  ،ك اى خفيفو  ؛أو م  ألل نيا مل موجب 
 . وك ضبط هلدج أل رألتع إك نال قرمع ،ألخ لف في  :وما تردد فك إلحاقه عأيهما

 ق ل الشيخ عز الدين: تخفيف ت الشرع ستة أنواع: الف ئد  الث نية:
 . ها  ناعمدأل كإسقا  ألجلاعو وألحلمل، وأللعارة، وألجلاألول: تخ يف إسقاط، 
 كالقصر.  الثا ك: تخ يف تنقيص،

كإنههه ألا أللوضهههوء، وأللغمهههل نهههال يا ، وأللقيهههاا يف أللصهههالة الثالَََّّّم: تخ يَََّّّف إعَََّّّدال، 
 . نالقعو  وألكضطجاع، أو ألإلمياء، وأللصياا ناإلطعاا

كهههاجلاع، وتقهههه ت أللزكهههاة ملهههى ألحلهههوا، وتكهههاة أللفطههههر يف الراعَََّّّع: تخ يَََّّّف تقَََّّّدي ، 
 . تث مضاك، وأللكفا ة ملى ألحل

كههاجلاع، وتهه خ   مضههاك للاههرمض وأل مههافر ؛ وتهه خ  الخََّّامس: تخ يََّّف تََّّأخير، 
 . أللصالة يف ح  م  غل نإنقاذ  رم ، أو حنوج م  ألعمدأل  ألآلتيو

كصههالة أل مهه جار، مههع نقيههو أللتجههو، وشههرب ألخلاههر السََّّادس: تخ يََّّف تََّّرخيص، 
 . للغصو، وأكل أللتجاسو لل  ألوي، وحنو ذلو

 .  نظ  أللصالة يف ألخلوفي ك غا، وهه: تخ يف تغيير، واستدر  ال الئك ساع 
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 الرخص أقس م: الف ئد  الث لثة:
 ك كههل أل ي ههو للاضههطر، وأللفطههر  هه  خههاف ألهلههالك نغلبههو ألجلههوع  ؛مََّّا يجََّّب ف لهََّّا

 . وأللعطش وإك كاك مقياا و ي ا، وإسا و أللغصو ناخلار
 ر أو مهرق، وأللفطر    م   ملي  أللصهوا يف سهف ،كالقصر يف أللمفر؛ وما يندب

 . وألإلنرأل  نالظهر، وأللتظر إىل أل خطونو
 كالمل   ؛وما يباح . 
 كا مه  ملههى ألخلهف، وألجلاهع وأللفطهر  ه  ك م ضهر ، وألل ههيا  ؛ ومَّا األولَّى ترنهَّا

 .    وج  أل اء مباع ن كثر م  مث  أل ثل، وهو قا   ملي 
 كالقصر يف أقل م  ثالثو مرألحل  ؛وما يكرل ف لها . 

إاا : ) عثد  : قثول الشث  عه رضثه اه عنثهبمعنى ااع الق ة ]الرابعالف ئد  
 . (ق األمر اتسعض 

 . ( إذأل ألتمع ألعمر ضاق): وهل  مكس هدج أللقام ة
قهههاا ألنههه  أيب هرمهههرة يف تعليقههه : وضهههع  ألعشهههياء يف ألعوهههوا ملهههى أهنههها إذأل ضهههاق  

 . ألتمع  وإذأل ألتمع  ضاق 
وكثهه ج  هها مل مكهه  نهه   ،  سههوم  نهه أك تههر  أك قليههل أللعاههل يف أللصههالة  هها ألضههطر إليهه

 . وكدلو قليل أللربأل يث وكث ج ،حاجو مل ممام  ن 
نل ما تجاوز عن حدل ومجع أللغزأليل يف ألإلحياء نني أللقام تني يف ألل عاكس نقول : 

 ا  كس إلى ضدل .
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 . القاعدة الرابعة: الضرر يزال
 . (ك ضر  وك ضرأل ):   أصلها قهله 

 . ينبنه عليه  كثير من أبواب الفقه اعلم أن ااع الق عد 
 ،ومجيههههع أنههههوألع ألخليهههها : مهههه  ألخهههه الف أللووههههف أل  ههههرو  ،أللههههر  نالعيههههع :مهههه  ذلههههو

 .و   ذلو  ،وإفالس أل  رتي، وألل عزمر
وأللقصههاو وألحلهه و   ،عهنهها شههرم  لهه فع ضههر  أللقمههاو ؛، وألل ههفعووألحلجههر ن نوألمهه 

ة و فهع أللصهاال وق هل أل  هركني وأللكفا أل  وضااك أل  لف وأللقماو ونصع ألعااو وأللقضها
 .وأللبغاة وفمخ أللتكاح نالعيوب أو ألإلمما  أو    ذلو 
 . وهك مع القاعدة التك قبلها متحدة أو متداخلة

 ويتعلق بهاع الق عد  قواعد:
 . ات تبيح المح ورات بشرط عدم نقص نه  عنه األولى: الضرور 

، وأللههه لفظ نكلاهههو نهههاخلار ، وإسههها و ألللقاهههوومههه  مث جهههات أكهههل أل ي هههو متههه  أل خاصهههو
و فههع  ،، وأخههد مههاا أل ا تههع مهه  أ ألء أللهه م  نغهه  إذنهه ، وكههدأل إتههالف أل ههااأللكفههر لركههرألج
ألحلههرألا قطههرأل اليههث ك موجهه  فيهه  حههالا إك نهها  أل فإنهه   ولههو مهه    ،  إىل ق لهه أللصههاال ولههو أ   

 . وك مق صر ملى أللضرو ة ،جيوت ألس عااا ما حي اج إلي 
 . نل مق صر ملى ق   ألحلاجو ،تقي إىل ألل بمط وأكل أل الذقاا ألإلماا: وك مر 

 :وقهلنا: )) عشرط عد   قصا ها عنها (( ليخرع
 عك حرم هه  أمظهه  يف نظههر  ؛مهها لههو كههاك أل يهه  نبيهها فإنهه  ك حيههل أكلهه  للاضههطر

 . ألل رع م  مهجو أل ضطر
  اها مه   ها فيه ؛فهال مبهاح وألحه  متهاها نهاإلكرألج وما لو أكهرج ملهى أللق هل أو أللهز

 . أل فم ة أللا تقانل حفظ مهجو أل كرج أو تزم  مليها
 فههإك مفمهه ة ه ههو حرم هه  أشهه  مهه  مهه ا  ؛فههال متههبش ومهها لههو  فهه  نههال تكفههني

 . تكفيت  أللدي قاا أللمرت نالرتألب مقام 
 . الث نية: م  أبيح للضرور  يقدر بقدرا 

 :هاومن فروع
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  أل ضطر: ك م كل م  أل ي و إك ق   س  أللرم . 
  ك مصههل  لههو مل معهه ا إىل  ألس  هه  يف خاطههع وألك فههى نههال عرمض كقولهه : ومهه

 .ألل صرم  
  وك جيوت أخدج لبيع     معلف ،وجيوت أخد نبا  ألحلرا لعلف أللبهاا  . 

 .ال يزال ب لضرر  الضرر: الث لثة
أللضههههههر  مههههههزألا ولكهههههه  ك ): قههههههاا ألنهههههه  أللمههههههبكي: وهههههههو كعااهههههه  معههههههو  ملههههههى قههههههوهل 

مههههل نالضههههر   هههها عنهههه  لههههو أت  ؛نههههل مههههها سههههوألء ،مههههع ألعمهههه  ( ف هههه هناا شهههه ك ألعخهههه نضههههر 
 . (و ق )أللضر  مزألا

 ومن فروع هال القاعدة:
، وجيهع فإنه  جيهوت له  أخهدج ؛ك م كل أل ضطر طعهاا مضهطر آخهر إك أك مكهوك نبيها

وك قطهع فلهدة  ،وك ق هل وله ج أو مبه ج ،  ندله  له ، وك قطهع فلهدة مه  فخهدجملى مه  معه
 . وف م  أللقطع كاخلوف م  ترك ألعكل أو أكثرم  نفم : إك كاك ألخل

وعثه أع مهمث  إاا تعث ر  مفسثدت ن ر ) :واه, ونشأ من الك ق عد  رابعة
 . (ضررا ب رتك ب أخفهم 

 (درء المف سثثد أولثثى مثثن جلثثب المصثث لح: )واثثه ,ون يراثث : ق عثثد  خ مسثثة
تهيها  أشه  عك ألم تاء ألل ا ع نا  ؛مصل و ق ا  فع أل فم ة  البافإذأل تعا ق مفم ة و 
 . م  ألم تاا  نا  مو أل 

إذأل أمرتك  ن مر فاا وأل مت  مها ألسه طع   و إذأل ) لدلو قاا ولى ألهلل ملي  و سل  :و 
 ( .هني ك  م  شيء فاج تبوج

ومههه  مث سهههوم  يف تهههرك نعهههض أللوألجبههها  نههه    م هههقو كالقيهههاا يف أللصهههالة وأللفطهههر 
 .أللكباار وأللطها ة ومل ممام  يف ألإلق ألا ملى أل تهيا  وخصووا 

 :من فروع ذلكو  
  . وتكرج للصاا  ،أل بالغو يف أل ضاضو وألكس ت اق ممتونو 
 .مكرج للا را و  ،ختليل ألل عر ستو يف أللطها ة 

: أللصههالة مههع ألخهه الا شههر  مهه  ذلههو .وقهه  مرألمههي أل صههل و لغلب ههها ملههى أل فمهه ة 
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فيههه  مههه  ا  ههه ؛فهههإك يف كهههل ذلهههو مفمههه ة ؛ألكسههه قباا  أللطهههها ة وأللمهههرت و مهههمههه  شهههروطها 
ومههىت تعههد  شههيء مهه  ذلههو  ،ك ملههى أكاههل ألعحههوألاإ ىمتههاج ك  ألإلخههالا لههالا ألهلل يف أ

 .ا  صل و أللصالة ملى هدج أل فم ة ميتق  ؛جات  أللصالة ن ون 
  ؛ومههههىت تضهههها  جلههههع مصههههل و ترنههههو مليهههه  جههههات ،: أللكههههدب مفمهههه ة دحرمههههوومتهههه 

 .وملى أللزوجو إلوالحها  ،كالكدب لروالح نني أللتاس
 . وهدأل أللتوع  ألجع إىل أل تكاب أخف أل فم تني يف ألحلقيقو 

 .ع مة ك نت أو خ صة  ؛الح جة تنزل منزلة الضرور  : ]الس دسة الق عد  
جهههوت  ملهههى خهههالف  ؛حنوههههام هههروميو ألإلجههها ة وألجلعالهههو وألحلوأللهههو و : مَََّّّن األولَََّّّى 

ويف  ،  ألجلهالهههوويف أللثانيهههو مههه، أللقيهههاس  ههها يف ألعوىل مههه  و و  أللعقههه  ملهههى متهههافع مع ومهههو
ت نا ََََّّّّت  مََََّّّّوالحاجََََّّّّة إذا ع ،لعاههههوا ألحلاجههههو إىل ذلههههو ؛أللثالثهههو مهههه  نيههههع أللهههه م  نالهههه م 

 . نالهرورة
 . جيوت لل اجو ؛تضبيع ألإلناء نالفضوومن الثا ية: 
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 . العادة محكمة القاعدة الخامسة: 
 . (أل ملاوك حمتا فهو مت  ألهلل حم  )ما  آج:   أصلها قهله

وك نمههههت   ،جهههه ج مرفومهههها يف شههههيء مهههه  ك ههههع ألحلهههه مث أوههههالقههههاا أللعالاههههي: ومل أ 
وإمنا هو م  قهوا مبه  ألهلل نه  ممهعو   ،ضعيف نع  طوا أللب ث وكثرة أللك ف وأللمؤألا

 . موقوفا ملي  أخرج  أ   يف ممت ج
 .  اعل  أن اعتبار ال ادة وال رف رجع إليه فك ال قه فك مسائل ف ت د نثرة

  فمن ذلك:
 نزألا س  ألحليض وأللبلوغ وألإل. 
  وأقل ألحليض وأللتفاس وأللطهر و البها وأكثرها. 
  وضانط أللقلو وأللكثرة يف أللضبو. 
  وألعفعاا أل تافيو للصالة. 
  وأللتجاسا  أل عفو م  قليلها. 
 وطوا أللزماك وقصرج يف موألكة أللوضوء . 

 ويتعلق بهاع الق عد  مب ح :
   :]األول  المبح  

  . رعت فالن اضطإ ما ت تبر ال ادة إذا اطردت فإ
 . وإك تعا ض  أللظتوك يف ألم با ها فخالف

 منها: ،وفك ذلك فروع
 فلهو ألضهطرن  أللعها ة يف أللبله   ،ا ملهى أللتقه  أللغالهعز  ناع شيأا ن  أله  وأطل  نه ه

 . وإك مبطل أللبيع ،وجع أللبياك
   ومتهها:  لبه  أل عاملهو لههتس مه  أللعهروق أو نهوع متهه  ألنصهرف أللهثا  إليه  متهه

 . كالتق  ؛ألإلطالق يف ألعو
 ؟ك ل فاخليط وألحلرب وأللك ل ملى م ومتها: ألس  جر للخياطو وأللتمخ وألل 

العثثرف الثثام تحمثثل عليثثه األلفثث   إنمثث  اثثو المقثث رن  المبحثث  ]الثثث نه  :
 .الس بق دون المتأخر 
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 :ومن ال روع المخرجة على هاا األصل
ا مث إك أل لهو ألعوقاف أللق ميو أل  رو  نظرها لل اك ، وكهاك ألحلهاك  إذ ذألك شهافعي

أللظههاهر أحهه ث أللقضههاة ألع نعههو، سههتو أ نههع وسهه ني وسهه اااو، فاهها كههاك موقوفهها قبههل ذلههو 
ألخه   نظههرج نال هافعي فههال م ها ك   هه ج، ومهها أطله  مهه  أللتظهر نعهه  ذلهو فا اههوا مليهه  

 . عك أهل أللعرف  البا ك مفهاوك م  إطالق ألحلاك     ألل افعي ؛أمضا
 ء: كثل مث  ورد بثه الشثرع مطلقث , وال ضث بط : قث ل الفقهثث ل   ال]المبح  

 . يرجع  يه إلى العرف؛ له  يه, وال  ه اللغة
 :لهلومث  

 . ناحلرت يف أللمرقو
 . وألل فرق يف أللبيع

 .وأللقبض 
 .ووق  ألحليض وق  ج 

 .وألإلحياء 
 . وألكس يالء يف أللغصع

ة ملههى مهها وألكك فههاء يف نيههو أللصههالة نا قا نههو أللعرفيههو، اليههث معهه  مم  ضههرأل للصههال
 . ألخ ا ج أللتووي و  ج
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 لكتاب الثاني: في قواعد كليةا

 . يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور الجزئية
 

 . لوي  غيبها كحبو ، ثياا  ي  القب  كربلو : اإل[لول األ]القاعدة 

ه    و ل و  ك اك  هب     خ ص او ٌو .  قاا تعاىل: َو مه ؤ ث ر وك  م ل ى أ نه ف م 
أللهه م : ك إمثهها  يف أللقرنهها ، فههال إمثهها  مبههاء أللطههها ة، وك نمههرت أللعههو ة وك قههاا ألل ههيخ مههز 
ترك إجهالا   فا  آثر ن  فق  . ألل عظي  وألإلجالا ؛ عك أللغرق نالعبا أل نالصف ألعوا
 . ألإلل  وتعظيا 

  نه  مل جيهز، ك أمهرف وقاا ألإلماا: لو  خل أللوق  ومع  ماء م وض  ن  فوهب  لغ ج لي وض
 . وأللعبا أل    نالتفوس، ك فياا م عل  نالقربإمنا مكوك فياا م عل؛ عك ألإلمثا  افي  خالف

يف موضهع ، فهإك  س  جل  مه  جملمه  لهي   أح ٌ  قاا  وقاا يف شرح أل هدب يف ناب ألجلاعو: ك م  
 . جر  كرج، فإك ألن قل إىل أنع  م  ألإلماا ك  قاا ناخ يا ج مل م  

 . قاا أو انتا: عن  آثر نالقرنو
طها ته ، ومعه  مها مكفيه  ل أللفروق: م   خل مليه  وقه  أللصهالةألل يخ أنو دحا  يف وقاا 

 . مل جيز ل  ألإلمثا  ؛وهتاك م  حي اج  للطها ة
عك قههرألءة أللعلهه   ؛  أللطالههع  هه ج نتون هه  يف أللقههرألءةوقههاا ألخلطيههع يف ألجلههامع: كههرج قههوا إمثهها

 . وأل ما مو إلي  قرنو، وألإلمثا  نالقرب مكروج
وقهاا يف شهرح ممهل : ألإلمثها  نهالقرب مكهروج،  ،لو أللتهووي يف شهرح أل ههدب  جهزا نهدوق

 . وأمو  ألل نيا وىل، وإمنا مم  ع يف حظود أللتفسأو خالف ألع
كا هههههاء، وسهههههاتر أللعهههههو ة، وأل كهههههاك يف   ؛نهههههل ألإلمثههههها  إك أ   إىل تهههههرك وألجهههههع فههههههو حهههههرألا

ره  إك نعههههه  خهههههآل أكثهههههر مههههه  وألحههههه ، وك تت ههههههي أللتونهههههو مجامهههههو ك ميكههههه  أك مصهههههلي فيههههه 
 . أللوق ، وأشباج ذلو

 . وإك أ   إىل ترك ستو أو أل تكاب مكروج فاكروج
وهبهههههدأل  ،فخههههالف ألعوىل ههههههه  هههها لهههههيس فيهههه  هنهههههي  صههههوو ههههههه أو ك تكههههاب خههههالف ألعوىل

 . مرتفع ألخلالف
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: إذا اجتمددأ ركددبا  كددو جدد و لوايددد، لولدد  ثي ت دد  [ ةاانيددال]القاعدددة 

 ا.كقصودهما، دخل ريدهما ي  اآلخب غالب

 فمن فروع ذلك.
 . كفى أللغمل ملى أل دهع؛  إذأل ألج اع ح ث وجتانو

 .  خل  في  ألل  يو ؛ولو  خل أل مج  وولى أللفرق
 .  خل في  ألإلحرألا ل خوا مكو ؛المل فرق أو مارة خل ألحلرا دحرماولو  

 خبههههههههالف جربألنهههههههها  ألإلحههههههههرألا هههههههههه ولههههههههو تعهههههههه   أللمهههههههههو يف أللصههههههههالة: مل م عهههههههه   أللمههههههههجو 
وقهههه  حصههههل  ،قصهههه  نمههههجو  أللمهههههو   هههه  أنههههف ألل ههههيطاكعك ألل هههههه ك ت هههه ألخل ]فإهنهههها 

 .  نالمج تني آخر أللصالة
 . : إعمال الرالم رلول  كو إهماله[ الاالاة]القاعدة 

 من فروعه:
 . ما لو أووى نطبل، ول  طبل هلو، وطبل حرب و ، و ل ملى ألجلااز

 اا جهزا نه  أللرألفعهيههه ك ومتها: لو وقف ملى أوك ج، وليس ل  إك أوك  أوك .  ل مليه 
 . ووونا للفظ م  ألإلمهاا، ل عد  ألحلقيقو هه

 فصل:
 . (التأسيس أولى من التأنيد)قاعدة م خل يف هدج أللقام ة: 

 . فإذأل  أل  ألللفظ نيتهاا تعني ملى ألل  سيس
 وفيه فروع:

 . فاعو  ألحلال ملى ألكس أتاف ؛أن  طال ، ومل متو شيأا، متها: قاا: أن  طال 
 : ال بلوج كو ال الف كستحب.[ البابعة]عدة القا

 فمنها: ،فروعها نثيرة جدا ف تكاد تحصى
ألس  باب ألل لو يف أللطها ة، وألس يعاب أللرأس نا م ، و مل أل   نا اء، وأللرتتيهع يف قضهاء 

؛ طع أل  يا  أللصالة إذأل  أ  أل اءأللصلوأل ، وألج تاب ألس قباا أللقبلو وألس  نا ها مع أللماتر، وق
 . ايعا م  خالف م  أوجع ألجلخروج

خروجههههههها مههههههه   ؛وكرألههههههههو وهههههههالة أل تفهههههههر  خلهههههههف أللصهههههههف ،وكرألههههههههو ألحليهههههههل يف نهههههههاب أللرنههههههها
 .  خالف م  أنطلها
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 . يضال كا كا  ركاب يعال، كا  ركاب: [ ال اكسة]القاعدة 

 . أول  قول  ولى ألهلل ملي  وسل  لعاا و: "أجرك ملى ق   نصبو"  وألج ممل 
 ،لزمهههههههها ة أللتيههههههههو وألل كبهههههههه  وأللمهههههههههالا فضههههههههل مهههههههه  ووههههههههل   مث كههههههههاك فصههههههههل أللههههههههوتر أومهههههههه

ومضههههههههههطجعا ملههههههههههى  ،ووههههههههههالة أللتفههههههههههل قامهههههههههه أل ملههههههههههى أللتصههههههههههف مهههههههههه  وههههههههههالة أللقههههههههههاا 
 . أللتصف م  أللقام 

 :]اآلتية[ وخرع عن ذلك الصهر
o  أللقصر أفضل م  ألإلمتاا ن رط . 
o  عنه  أل عههو  مه  ؛ سهو ة، وإك طهااقرألءة سو ة قص ة يف أللصالة أفضل م  نعض

 .  ملي  وسل   البافعل  ولى ألهلل
o أللصالة مرة يف ألجلاامو أفضل م  فعلها وح ج مخما وم رم  مرة . 
o أفضل م  تطوملهاا ختفيف  كعا أللفجر  . 
 تنبيه:

وقههاا: إك تمههاو  أللعاههالك مهه  كههل وجهه  يف  ،أنكههر ألل ههيخ مههز أللهه م  كههوك ألل ههاق أفضههل
 أللصههيف وألل هه اء، كا  مههاا يف  ؛وألل ههرألاط وأللمههت  كههاك أللثههوألب ملههى أشههقهاا أكثههرألل ههرف 

ومزم  أجر ألك  مهاا يف ألل ه اء ن  اهل م هقو أللهرب ، فلهيس ألل فهاو  يف  ،سوألء يف ألعفعاا
 . نفس أللعالني، نل فياا لزا متهاا

كقاوههههه  أل مهههههاج ، أو ألحلهههههمل أو أللعاهههههرة مههههه  ممهههههافو قرمبهههههو،   ؛وكهههههدلو م هههههاق أللوسهههههاال
ك مههههههه  جههههههههو وآخهههههههر مههههههه  نعيههههههه ، فهههههههإك ثوألهباههههههها م فهههههههاو  ن فهههههههاو  أللوسهههههههيلو، وم مهههههههاوما

 . أللقياا ن ول أللعبا ة
نهههه ليل أك ألإلميههههاك أفضههههل  ،وإك مل م مههههاو أللعاههههالك فههههال مطلهههه  أللقههههوا ن فضههههيل أشههههقهاا

 . ألعمااا، مع سهول   وخف   ملى ألللماك
 . وكدلو أللدكر، ملى ما شه   ن  ألعخبا 

 . وجماه ة أللتفس وكدلو إمطاء أللزكاة مع طيع أللتفس أفضل م  إمطااها مع أللبخل
رة أللكههرألا أللههرب ة، وجعههل لو جعههل أللتههيب وههلى ألهلل مليهه  وسههل  أل ههاهر نههالقرآك مههع أللمههفوكههد

 . ج وم ع ع في ، وهو ملي  شاق ل  أجرألكأأللدي مقر 
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 . لمتعدي ريضل كو القاصبا: [ السادسة]القاعدة 

اا  نفههرق أللكفامههو مزمههو ملههى ومهه  مث قههاا ألعسهه اذ أنههو إسهه اق وإمههاا ألحلههرمني وأنههوج: للقهه
 . عن  أسقط ألحلرج م  ألعمو؛ أللعني

 . وقاا ألل افعي: طلع أللعل  أفضل م  والة أللتافلو
 . وقاا: ق  مكوك أللقاور أفضل كاإلمياك، طالق أمضاوأنكر ألل يخ مز ألل م  هدأل ألإل

خهه  )ألل مههبي  مقههع أللصههالة ملههى أللصهه قو: وقههاا:    قهه ا أللتههيب وههلى ألهلل مليهه  وسههل وقهه
 .( أماالك  أللصالة

 . للغزأليل يف ألإلحياء: أك أفضل أللطاما  ملى ق   أل صاحل أللتاشأو متها مث ألخ ا  تبعا
 . الفبض ريضل كو ال فل :[ السابعة]القاعدة 

قرنهههوك مبثهههل أ ألء مههها ومههها تقهههرب إيل أل  )قهههاا وهههلى ألهلل مليههه  وسهههل  فياههها حيكيههه  مههه   نههه : 
 .  وألج أللبخا ي (ألفرتض  مليه 

وسل  نإجيهاب أشهياء ل عظهي   نبي  ولى ألهلل ملي قاا إماا ألحلرمني: قاا ألعااو: خ  ألهلل 
 . فإك ثوألب أللفرألاض مزم  ملى ثوألب أل ت ونا  نمبعني   جو ؛ثوألن 

ومتمكوأل مبها  وألج سهلااك أللفا سهي  ضهي ألهلل مته  أك  سهوا ألهلل وهلى ألهلل مليه  وسهل  قهاا 
مهه  تقههرب فيهه  خبصههلو مهه  خصههاا ألخلهه  كههاك كاهه  أ   فرمضههو فياهها )يف شهههر  مضههاك: 

فقانهل أللتفههل فيهه   (سهوألج، ومهه  أ   فرمضهو فيهه ، كهاك كاهه  أ   سهبعني فرمضههو فياها سههوألج
نههالفرق يف  هه ج، وقانههل أللفههرق فيهه  نمههبعني فرضهها يف  هه ج، ف شههعر هههدأل نطرمهه  أللف ههو  

 . أك أللفرق مزم  ملى أللتفل سبعني   جو
 . قاا ألن  أللمبكي: وهدأل أول مطر  ك سبيل إىل نقض  ن يء م  أللصو 

 فروع: ]مت   ألس ث وق  
 . أح ها: إنرألء أل عمر فإن  أفضل م  إنظا ج، وإنظا ج وألجع، وإنرألؤج مم  ع

 .وق  ألنفصل مت  ألل قي أللمبكي ن ك ألإلنرألء م  ال ملى ألإلنظا  وتما ة 
 . قاا ألنت : أو مقاا: إك ألإلنرألء دحصل  قصو  ألإلنظا  وتما ة م     ألش اال  ملي 

، فإنهه  سههتو: وأللههر  وألجههع، وألكن هه ألء أفضههل، لقولهه  وههلى ألهلل مليهه  أللثههاع: ألن هه ألء أللمههالا
 . ( وخ مها أللدي مب أ واحب  نالمالا)وسل : 



 
19 

لعبدادة رلولد  كدو المتع قدة : الفضي ة المتع قدة بد فو ا[ الااك ة]القاعدة 

 . بمرانها

وهههههي مفهومههههو  ،قههههاا يف شههههرح أل هههههدب: هههههدج قامهههه ة مهاههههو وههههرح هبهههها مجامههههو مهههه  أوهههه انتا
 .  ا أللباقنيم  كال

 ويتخرع عليها مسائل مشههرة:
فههإك مل مههرج فيههها ألجلاامههو  ،متههها: أللصههالة يف جههوف أللكعبههو أفضههل مهه  أللصههالة خا جههها

 . وكان  خا جها فاجلاامو خا جها أفضل
 . ومتها: والة أللفرق يف أل مج  أفضل مت  يف   ج

ألجلاامهو خا جه  أفضهل وهتاك مجامو يف   ج فصالهتا مع  ،فلو كاك ممج  ك مجامو في 
 . م  ألكنفرأل  يف أل مج 

عك فعلهها يف أللبيه  فضهيلو ت عله   ؛ومتها: والة أللتفل يف أللبيه  أفضهل متهها يف أل مهج 
حهىت أك وهالة أللتفهل  ،وأنع  م  أللرمهاء وشهبه  ،فإن  سبع ل ااا ألخل وع وألإلخالو ؛هبا

 . يف ني   أفضل متها يف ممج  أللتيب ولى ألهلل ملي  وسل  لدلو
ومتههها: أللقههرب مهه  أللكعبههو يف أللطههوألف ممهه  ع وأللرمههل ممهه  ع، فلههو متع هه  أللز ههو مهه  
ألجلاع نيتهاا ومل ميكت  أللرمل مع أللقرب، وأمكت  مع أللبع ، فاحملافظو ملى أللرمل مع أللبعه  

 . أوىل م  ألحملافظو ملى أللقرب نال  مل لدلو
 يبم استعماله يبم ات اذ . : كا[ التاسعة]القاعدة 

مصهي  وألخلتزمهر وأللفوألسه   حهرا ألختهاذ آك  أل الههي وأوألع أللتقه م  وأللكلهع  ه  ك وم  مث
 . وألخلار وألحلرمر وألحللي للرجل

 : كا يبم رخذ  يبم إعطاؤ .[ العاشبة]القاعدة 

 .  كالرنا ومهر أللبغي، وحلوألك أللكاه  وأللرشوة، وأجرة أللتاا و وأللزألمر
 منها: ، ويستثنى صهر

o  إىل حق  ليصل ؛أللرشوة لل اك . 
o   وفو ألعس. 
o وإمطاء شيء    خياف هجوج . 
o  ولو خاف أللووي أك مم ويل  اوع ملى أل اا فل  أك مؤ ي شيأا ليخلص . 
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 : المشغول ال ثيشغل.[ الحادثية عشبة]القاعدة 

 . مل جيز يف ألجل م  ؛وهلدأل لو  ه   هتا ن م ، مث  هت  نرخر
 .  كش غال  نالرمي وأل بي  ؛ف مبىنوم  نظاارج: ك جيوت ألإلحرألا نالعارة للعاك

 . : النفل أوسع من الفرض[ الاانية عشبة]القاعدة 

وك  ،وهلهههدأل ك جيهههع فيههه  أللقيهههاا، وك ألكسههه قباا يف أللمهههفر، وك جت مههه  ألكج هههها  يف أللقبلهههو
 . تكرمر ألل يا ، وك تبيي  أللتيو

 : الميسو  ال ثيسقط بالمعسو .ة عشبة[ ]الاالاالقاعدة 

إذأل )أللمبكي: وهي م  أشهر أللقوألم  أل مه تبطو مه  قوله  وهلى ألهلل مليه  وسهل : قاا ألن  
 . (أمرتك  ن مر ف توأل مت  ما ألس طع  

فقههالوأل: إذأل مل م يمههر  (إك أللعرمههاك مصههلي قامهه أل)فههو قولهه : وهبهها    أوهه انتا ملههى أيب حتي
 ممقط أللقياا أل فروق؟    فل   ؛سرت أللعو ة

ألعوههههوا ألل ههههااعو أللهههها ك تكهههها  تتمههههى مهههها أقياهههه   وذكههههر ألإلمههههاا أك هههههدج أللقامهههه ة مهههه 
 أووا ألل رمعو.
 وفروعها نثيرة:

 جيع  مل أللباقي جزما ؛متها: إذأل كاك مقطوع نعض ألعطرألف . 
 ممرت ن  أللق   أل اك  جزما ؛ومتها: أللقا   ملى نعض أللمرتة . 
 م يت ن  نال خالف ؛ومتها: أللقا   ملى نعض أللفاحتو . 
     أو  إك نالزمههها ة ملهههى أللقههه   أل  هههروعفهههع ألليههه م  يف أللصهههالة ومتهههها: إذأل مل ميكتههه

 .  أتى نا اك  ؛نق 
 نال خالف مت نا ،لزم  ؛ومتها: لو مجز م  أللركوع وأللمجو   وك أللقياا . 
 خرع عن هال القاعدة مسائل: تنبيه:
 ك مع قهها، نهل مت قهل إىل أللبه ا نهال خهالف.  تها: وألج  نعض أللرقبو يف أللكفها ةم

مجهع نهني أللبه ا وأل به ا، ووهياا  إجياب نعض أللرقبو مهع وهوا ألل ههرم  ك   نج  وو  
شهههر مههع م هه  نصههف أللرقبههو فيهه  تبعههيض أللكفهها ة، وهههو   تههع، ونهه ك ألل هها ع قههاا: 

 . َف ا    مل   جي      ووألج  نعض أللرقبو مل جي   قبو
  ومتها: أللقا   ملى ووا نعض موا  وك كل  ك ملزم  إمماك . 
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 الـملخص
 

  القواعد الخمس الكبرى أوال:

 وما يندرج تحتها من قواعد:
 

 
 القاعدة األولى: األمور بمقاصدها .

قاعدة: كقاصد ال فظ ع   نية الاليظ، إال ي  كوضأ لوايد، لوهو اليميو ع دد القاضد ف يهنهدا 

 ع   نية القاض  دلو  الحال  .
 

 
 القاعدة الثانية: اليقين ال ُيزال بالشك .

 كا كا  ع   كا كا  قاعدة: األصل بباءة الذكة .األصل بقاء قاعدة: 
 قاعدة: األصل ي  كل يادث تقدثيب  بأقب  زكو .

 قاعدة: األصل ي  األشياء اإلباية يت  ثيدل الدليل ع   التحبثي  .
 قاعدة: األصل ي  األبضاع التحبثي  .
 قاعدة: األصل ي  الرالم الحقيقة .

 

 
 القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير .

 . إذا اتسأ ضاقلوإذا ضاق األكب اتسأ قاعدة: 
 

 
 القاعدة الرابعة: الضرر يزال .

 األلول : الضبلو ات تبيح المحظو ات بشبط عدم نقصانها ع ها .
 الاانية: كا ربيح ل ضبلو ة ثيقد  بقد ها .

 الاالاة: الضب  ال ثيزال بالضب  .
 . خفهماإذا تعا ض كفسدتا   لوع  رعظمهما ضب ا با ترا  ر: بابعةال
 . د ء المفاسد رلول  كو ج ب المصالح:  اكسةال

 : الحاجة ت زل ك زلة الضبلو ةف عاكة كانت رلو خاصة .ادسةالس
 

 
 القاعدة الخامسة:  العادة محكمة .
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 . ثانيا: القواعد الكلية
 

 

 . اإلثياا  ي  القب  كربلو ، لوي  غيبها كحبو   القاعدة األلول : 
 

دخدل ريددهما  فتمأ ركبا  كو ج و لوايد، لول  ثي ت   كقصودهماذا اجإ القاعدة الاانية: 

 . ي  اآلخب غالبا
 

 . إعمال الرالم رلول  كو إهماله  القاعدة الاالاة: 

  قاعدة )التأسيس أولى من التأنيد(

 

 ال بلوج كو ال الف كستحب. القاعدة البابعة: 
 

 كا كا  ركاب يعال، كا  ركاب يضال . القاعدة ال اكسة: 
 

 المتعدي ريضل كو القاصب . دة السادسة: القاع
 

 الفبض ريضل كو ال فل . القاعدة السابعة: 
 

 الفضي ة المتع قة ب فو العبادة رلول  كو المتع قة بمرانها .  القاعدة الااك ة: 
 

 . كا يبم استعماله يبم ات اذ  القاعدة التاسعة: 
 

 . كا يبم رخذ  يبم إعطاؤ  القاعدة العاشبة: 
 

 . المشغول ال ثيشغل الحادثية عشبة:  القاعدة
 

 النفل أوسع من الفرض .  :الاانية عشبةالقاعدة 
 

 . الميسو  ال ثيسقط بالمعسو    القاعدة الاالاة عشبة:


