








هء%١٠ التمهيد 

.ة
شرورمن الله بونعوذ إله، وشوبا تغفره ونتعينه وننحمده لله، الحمد إل 

له.هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله حده من أعإكا، سيئات ومن نا أنف
له.شريلث، لا وحد0 اممه إلا إله لا أن ونشهد 
آلهوعل عليه الله صل ونديرأ هاديا الله أرسله ورسوله، الله عبد محمدآ أن ونشهد 

كئثرأ.ليأ توسلم وصحبه 
بعد...أما 

بنعبدالرحمن العلامة الحليل للشيخ الفقهية القواعد لفلومة شرح الكتاب فهدا 

الهلعاتمن محموعة بعد جديدة محلعة وق هر( ١  ٣٧٦—  ٠١٣ )٧ سثؤ عدى الناصر 

والنة.الحمل. ولله 

منها:أساب المارك الكاب هدا كآليف الدافع كان ولقد 
وأعفلمهانفعا الشرعية العلوم أجل من إنه حيث الفقهية القواعد علم أهمية — ١ 

تقعيديلواء نحمت، ايلها مشتات ولم الشريحة تاصيل علوم من هو إذ فدرأ، 
العلم.حنالب عند الفقهية الملكة يري أنه إل بالإضافة منفبعل، 

حللابأيل.ي ق ~ علمي حب القواعل. علم ق محتصر عل ميكتاب وجود عدم ~ ٢ 
المبارك.العلم هل.ا بحر غإر لخوض أولا حلريقا يكون التل.ئ\ن العلم 

لخلوالشمول، العبارة سهولة ْن رهنفي عيي الالرحمن ٠JLءالشيخ مفلومة به تميزت ما ~ ٣ 
الدين"قواعد أمهات عل ررمشتملة وصفها: ق قال،: كإ فهي الهمة، الفقهية القواءل١ 

•( ١٠١)حس للسعدي وشرحها الفقهية القواعد متفلوئ آ ١ ر 



الضقهيةاثقواعد شرحمغظوئ 

ّاالحم يكون لعله الو\ن التالعلم حللأب أخوق الشرح هذا يكتابة وعنيت 
—بحارها ق والغوص مرامها ؤإدراك أغوارها بر لالفن هذا ق الأمهات إل للتوصل 

لذلكاف وفقهم 
الآتةتالخهلوات المنظومة 'ن/ج ق وقدسلكت 

الين.١-ثرح 
القواعل.من علميه يدل ما بيان ~ ٢ 

منها.الراد وبيان القاعدة شرح ~ ٣ 
للقاعدة.٤-الاستدلال 

عليها.المنية الفقهية الفرؤع بعض وذكر للقاعدة المثيل ~ ٥ 
والقرمةالقاعوة تحت المتدرجة الفقهية والضوابط الفقهية القواعد بعض ذكر - ٦ 

منها.

منوالأممار الراد، المعنى ؤليضاح العبارة، سهولة عل الشرح خلال وحرصت، 
القاعدةذكر من الغرض إل يوصل ما م العالأهل عن والنقل والتطيقات، الأمثلة 

اف.رحهم عدى والالقيم وابن والشاطئ تيمية ابن بأقوال وعث عليها• به ؤيستشهد 
يديبثن ا منهلابد أته رأيت، مباحث، ثلاثة عل يشتمل بتمهيد للمشرح وقدمت، 

ادظومةتهدْ شرح 
الفقهية.القواعد بعلم التعريف الأولمح،؛ البحم، 
رةثقتقّعا.ى العبدالرحمن للشخ محتصرة ترجة الثاني؛ البحثا 
الفقهية.القواعد بمفلومة التعريف، الثالث،: اليحمؤ 

الفقهية،والفوابعل الفقهية والقواعد النوية مث، للأحاديبفهاؤبس وختمته 

الوصوعات.وفهرس والراجع المصادر أهم وفهرس 



/رت4.سد

الشرحهذا فراءه وأماندق مشانحي الفضيلة أصحاب من حلة شرفي ولقد 
علاللحظ تواصل ثم الأول، طباعته نبل والنمويبات اللحوظات يعص ؤإهداثي 
لذلك وجعل نحترآ اض نجزاهم وصلني، ما كل حفيا فكنت طباعته يعد الختاب 

آمتن*وعمهم وعلمهم أعارهم ل لهم بجارك وأن يلقونه، يوم حنامم مزان 
ملحوظة،أو حطا من يجده ما عن - العلم طالب - القارئ أحي وأسمح 

ماحورأ.مشكورا إياها يني يجل أن ~ وكرمه لبله — منه وألمس 
للكتابمراحعة يعد العالم، طلاب ياي بين أصعه الحديدة يطثعته الكتاب وهاهو 

منتلقيتها وملحوظات وامتدراك ونضوب الاستيعاب، عل الحرص اقتفاها و|صافة 

أحمعثن•أعالهم منهم الله تقبل وطلابي( وزملائي نتوحي من الفضلاء الإخوة يعص 
لأخيهفامدى الأول ته طبعا ق الكتاب هذا ترأ من لخل والدعوات والشكر 

يجزتيمأن الكريم ال، وأسإضافة أو لصحيح سببا كان ما ملحوظة له وأهدى نصحا 
•ممرأ خثرأ 

والعلمالقول ق الإخلاص الكريم والقارئ يرزنمي أن العظيم اف وأسأل 
ووالديهلكتبه يه يي وان الاخرْ، والدار اممه وجه يه اؤيد مما هدا ؛بعل وأن والعمل، 

بحبُسمع إنه ونارته وشيوخه وذربمه 

الد(لمهءءرُع ش والصد 

ومحي(
العؤيدربراهيم بن محمف عبدالعنيربن د. .  ١

السعوديةالعربية الماكة 

Ab 7538@hotmaU. com





|سمس

الفقهيةالقواس بعلم التعريف : الأول البحث 

شيخللمخت—سممرة ة ترجبم: الثاني البحث 

ناصرالسعدي.بن عبدالرحمن 

القواعدة بمنظومالتمؤيض : الثالث البحث 

الفقهية.





سِسم رثتممد 
م ١١—

الأولائبحث 

اسهياتثبهلماممواس 

/آتقهيم،ءاممو؛س اولأ:تعريف 

معرفتها؛من لأبد وفمه- قواعد، - مقرئين من مركب علم الفقهية القواعد 
منها.تركب الذي العلم معرفة إل ذلك بعد ليتوصل 

امحهالبيت وقواعن. الأساس، ت اللغة ق والقاعدة قاعدة، ثع اللغة. ق داّ^اعد 
٢•آل؛تهل وإد؛جإثي،رأواعتة ؤ ت تعال قوله ومنه عليها، اقيم التي 

القاعدةأن أؤلهرها معان، عدة عل العناء محي ئطلق ت الاصطلاح ل والقاعدة 
القاعدةبمعنى الاصطلاح ق الأصل ت الأصوليون يقول وللللث، للأصل، مرادفة 

فيه.تمرة الالقاعدة أي; ، ا؛ الوجوب الأمر ق لأصل ا  ٠٠^^٢; ومنه التمرة، 
فقولماتجزئياته((، حميع عل منهلبق كل أمر  ١٠بأمان القاعدة بعضهم وم؛، 

فاعل.كل عل يطبق أصل ت يرقعا( الفاعل أن القاءدة ١٠
ئاث،ؤ تعال؛ قوله ومنه فهمته، أي قولك: فقهت تقول؛ الفهم اللغة؛ ق والفقه 

يى?0اضةوأمل.هرىأي
ا.الكلأم(ال من به وأراجعهم أخاطبهم ما محي ءايممهوا 

القرة.صورة من  ١٢٧آية )١( 
)آ(الآياتهأ-ه،آسّررةط<.

•٣.•)٠١(شر١^٨١/



آ.الدينءر مقهٍفي ا حيث به اف يرد ارني مف؛ئثقوط-أ قوله ومنه 
إياه.ؤيعلمه فيه يفهمه أى^ 

الفصيلة.أدكها من الكتبة العملثة الشرعية بالأحتكام العلم م الاصهللاح: ق والفقه 
والاعتهادثة.العلمثة تمج ١رالع٠ائةاات فقوكا! 
الثلةالأدلة من الأحأكام هذه أن أي: اكفصيلية<ا الأدلة من بة ءالكتوقوكان 

الإحمالية.الأدلة من مكب لأنه الفقه؛ أصول مخرج للأحتكام، 
أبوابمن عامة شرعية أحكامآ يتضمن أغالى فقهي ررأصل الفقهية؛ والقاعدة 

موضوعه*.نحت تدخل الى القضايا ق متعددة 

كنئأليس لكه له، أوتعليلا فقهي، لحكم اصيلأ يرد فقهي أصل الفقهية فالقاعدة 
علكاءيورد ولذلك ومعظمها؛ أغلها عل يأق أي؛ هوأغلي، بل أقرائه، حمح عل ياق 

كلثة.فإما الأصولية القاعدة بخلاف القواعن.، أغلب، بعد المشياُت، القواعد 
قمثلا محتلمة، فقهية أبواب من متعددة ومسائل فرؤع نجتها يدخل والقاءا.ة 

ذلالثإ.ونحو والأمحلعمة، والحناياُن،، والزكاة، والصلاة، الهلهارة، 

منواحد باب ق محصورة انله مولكن قاعدة، فإنه الفقهي، الضابط بخلاف 
الفقه.أبواب 

الفقه.أبواب من كثيرة أبواب ق تاق فقهيه قاعدة صرارء ولا صرر لا ٠ فقولهم■ 
الياهباب ل لكونه فقهي؛ صا؛ءإ. هلهور® فهو ينغم لر مطلق ماء ®كل قولهم• أما 

فقءذ.

٧(.)ح ١( / ١ ٦ الدين)٤ ل يفقهه حيرآ به اش يرد نتن باب العلم، كتاب الخاري، واه ر١ 
يضرهملا الخق، عل ظاعرين أم؛ي ُز، ُلائمة رال، ®لا ءتإبمتسربت توله باب الإمارة، كتاب لم، وم

>١(.()ح١٥٢٤/٣٧٣منح١لفهم٠)



ه ١٣ج ثتءي-بي 
ءتج:اصطم،آقُ،س/سهيةنا

فسمانتإل وأهميتها وشمولها سعتها باعتبار الفقهية القواعد م تنق
اص:الكلية القواعد الأول: الشم 
قواعد:خمس وهي 

مقاصدها.الأمور قاعدة ~ ١ 
بالشك.يزول لا القين قاعدة — ٢ 

التير.نحلب المشقة قاعدة - ٣ 

صرار.ولا صرر لا قاعدة ~ ٤ 

محكمة.العادة قاعدة - ٥ 

إسله((.من أول الكلام ارإعإل قاعدة: متآبإصافة بعضهم وعدها 
هي:أمور لأربعة كرى جعلت القواعد وهد0 

الاختلافوقع ؤإن -بما، القول والعموم أصلها عل العلمإء من اتفاق محل أنبا - ١ 
وتطبيقاما.أجزانها عض بق 

الفقه.ق خاصة لت فهي الشريعة أحكام حمح التطيق ق تناولها ٢— 
منفقهي وباب كتاب نحلو أن يندر إذ الفقهي، التطبيق ل وشمولها محتها ٣- 

لها.فروع 
٠عليها فرعية قواعد بناء ٤- 

الكرىعثر الكلية القواعد الئاق; القسم 
الك؛رى.الكلية والمإه التقدمة الخمس القواعد عدا فيا كلية قواعد وهي 

خصائصهابعض ل الكرى الكلية القواعد لمشاركتها بالكلية القواعد هذه وسميت، 

وكثرةعليها الاتفاق من تكن ب ؤإن متفرعة، فقهية قواعاو وبماء التطبيق ق عة المن 
١الك؛رى الكلية الخمس مثل تهلبيقها ومعة 



تالقواعد هذه ومن 

إهماله.س أول الكلام إعإل قاعدة: 
الخراجبالضان.• قاعدة 
استقلالا.يثبت لا ما تبعا يثبت • قاعدة 

الصغرىالقواعد ; الثالث المم 
قتتناول ولا محمولا أقل لأما صعري وهي بمفموما، تقله مقواعد وهي 

منها،أبواب ق محصورة الغالب ق تكون بل الشرعية، الأحكام أبواب حمح تهلبيقاما 
الخلاف.فتها تصب منها ممر بل العلياء بين اتفاق محل كلها ولست، 

ينقص؛ماثله«.لا "الاجتهاد قاعدة: ومنها 

.قاصرة٠٠حجة "الإقرار وقاعدة: 

الشرعي،،.الوانع عن يغني الفُي ؛؛الوازع وقاعدة: 

والكثرىالكية القواعد عن التفرعة القواعد الراح: القسم 
الكبرى.وغثر الكثرى الكلية القواعد نحت، ومندرجة داخلة قواعد فهي 
الكلية.القاعدة من جزءآ ؤيشمل يتناول النؤع هذا من قاعدة فكل 

قاعدة:عموم تحتإ مندرجة فهي بيف؛ن" إلا يرتفع لا بتمح، ثبننإ ُاما فقاعية: 
عنها.ومتفرعة ،، sii-iJlيزول؛لا "اليقثن 

"المشمةقاعدة: عموم تحتنإ مندرجة هي المحفلوراتاا تبح "الفرورالتح وقاءد.ة: 
عنها.ومتفرعة التيبرا، نحلب 

الكلامءإعإل قاعدة من مع هي المجازا، إل يمار الحقيقة تعيرين، "إذا وقاعدة: 
من؛،?oL^،،.أول 



والكثرىالكالئة القواعد لعموم الخصصة القواعد الخامس: المم 
منتتناولها أنما يقلن ند ما بإحراج والكبرى الكلية للقواعد صايطة القواعد فهده 
نفعييي.بمنهج القواعد هده لعموم محممة فهي كذلك، الواغ وليس الأحكام 

أحكامالتناول بظاهرة أحذ لو لفظي عموم فيها يكون والكبرى الكلية فالقواعد 
العمومهدا نحممو القواعد هده فتاق لحولها، عدم عل الأدلة لقيام تتناولها لا 

الأحكام.من الكبرى القاعدة تتناوله لا ما بإحراج 
الكليةالقاعدة ق الوارد الضرر لوحوب نحممة  ١١بمثله يزال لا الضرر  ٠٠فقاعية: 

يزالا١.اممرىررالضرر 

قالمشقة ولغ الير لٌموم محصصة ؛الممسوراا فعل بلا ارالميور وقاعدة؛ 
ثرا،.التينحلب ررالمنقة الكبرى الكلية القاعدة 

ررإعإلالكبرى؛ القاعدة لعموم غممة ِ؛ملاا الكلام إعإل تعدر ارإذا وقاعدة؛ 
(هماله((.من أول الكلام 

/ممههيمءءكقؤرعد علم ؤتدؤيل نسلص تالثا: 

ًتإبمنهفيتثف،المرسلين أفضل يد عل الدين هذا ظهور مع الفقهية القواعد علم نشأ 
تشملحيث، والإمحاز والبيان الفصاحة قمة الكريمة القرآنية الأيايثؤ حلال من وذللثج 

للأمة.عام مونفعيي با الكتثرة المعاق القليالأ الألفافل 
ؤنلأتتيأ1ظيههلا،.تحال؛ ض قال 

محلسةمحأهلأا.ت٠ال؛ وقال 

القرة.سورة من  ١٩٥آية ( ١ ) 
)آآ(آيةيّاآ4نّررةاوقرة.



لإ_دلأطلمآكزبرتعال: وقال 
.، ٢ عوبنذ؛يبلأ وب1في، عاثتزثمهمإ فآى ت تعال وقال 

ؤو٠آظلإوفيٌة-يهر٣رتعال• ونال 
فيتيتسنأئتلآلأ؛/

أعطيأنه وذلك ءتإ؛سهوغ، الصطفى كلام من الفقهية القواعد بتت وكيلك؛ 
أحكاماواحتوائها للمعانر وشمول إيجاز من فيها بإ أحاديثه فك1نتا الكلم، جوامع 

الكريم.القرآن ْعآيات الفقهية القواعد لعلم اباركة البدرة هي كشرة 
.يلفظه»؛-^|jj؛،^^^ قعدت القواعد من وكثثر 

والصةاناالْا.ا'الخراج ًلكبمءفيهظت قوله مثل 
االأصززؤلأضزاز((لا"ا.ونوله 

.النساء سورة من ٢ ٨ آية )١( 
ن-٠ررةالمحل.٠١٢٦ر٢(آية

.الخح سورة من  ٧٨آية )٣( 
.الومنون سورة من ٩ ٦ آية ( ٤ ) 

صههم)حوأأ(.ا>اجالضءان)ةهم باب النوع، كتاب الناتئ، )ه(رواه 
(،٣٥ ٠٨)ح ٣( / UUU)عيبأ وحدبه ثم عبدأفاّسله اشترى سن باب الموع، مماب وابوداود، 

(٥٨١)م/ عييا به ثبي ثم ويستغاله العبد يشتري ليمن جاء ما باب البيؤع، كتاب والترمذي، 
.٠١صحح حن ين؛ حد  ١١ونال؛ (، ١ )حْخآ 

احدوالد)مآامآ/ا(.)ا"(رواْ 
ابنحديث؛ عن (، ٤٢٣ ١ )ح ٢( / UAi) بجار، يضر ما حقه ل بتي عن ياب، الأحكام، كتاب؛ ماجه، وابن 

بعضآ((.بعضها يقوى طرق، "له النووي؛ ونال هماس• 



ه ١٧ؤ يتثيبي 
ءارم(اررالزصم ت وقوله 

.له١٠ل٢، وئ لا من وئ  jUajLillتتي'قتىوخ:#وقوله 
بجوامعونحصروما مذاهبهم ضبطون الداهج، أرباب كان ررؤإذا ت القيم ابن قال 

أقدرالكلم بجوامع المبعوث ورسوله قافه بتامم قصور مع عندهم ومحرم محل بإ محيط 
محمعكلية وقفية عامة قاعدة وهي الخامعة بالكلمة ياق ًمسبيز فإنه ذلك عل 

ءكس«لم.ودلالة ًلمرد دلالة وتدلدلألتين: أنواعا'وأفرادا 
صاغواحيث بعدهم ومن والتابعون الصحابة النهج هدا عل محار نم 

الشريحة.أدلة عموم من ومستنبطة توحاة مللأحكام جامحة ألفاظا 
'•شيد وهو خكمحفيتم الصحابة قاله قمإ 

^^١١٠٠عند اهموق مماءئ ١١الخطاب بن عمر قول 
مي؛وكل ٤^، ئهو أن، أو، المزآن ثيءِفي ءكل ءباسرهمحظا: بن عثداطه وقول 

والترمذي،(، ٣٥٦٥^(، ٤٨٢ العارية)م/ تضمين ق باب والإحارات،، البٍوع كتاب، داود، أبو رواه )١( 
حنءحديث، وئل،; )حها"آا(، (، ٥٥٦)r/محوداة المارة أن ل جاء U بأب ١^٤، محاب 

صحيحء.

٢(.• ^٣٨ (، ٥٦٦)Y/ الوو ق ؛1^، ١^، ىاب ^، أم رواْ )٢( 
"حديث،ونال: (، ١١•)-،٢ (، ٣٩٨)r/بول إلا نكاح لا جاء ما باب، الكاح، مماب، والز.ذى، 

٢(.• ^٣٨ ٦(، • ٥ ر\/ بول نكاح؛لا لا الكاح، ئاب ص، واين ص•، 
اءلأ'مالوفين)ا/اهآ(.)٣( 
كتاب،وؤ، (، ٣٢٢)ه/ الكاح عقدة عند الهر ق الشروط باب الشروط، كتاب معلقا، البخاري رواه )٤( 

الثروطلالكاح)بم/مااأ(.باب الكاح، 
دائهالها وئثترط يتزوج'^١٠ ارجل j باب، الكاح، كتاب، مصنفه، j سة أي ابن موصولا ورواء 

(١٩٩/٤.)





.كلية قاعدة عشرة مح ق حنيفة أي 

الناس،انصراف يعد مسجده ل ليلة كل القراعد تلك يكرر صريرأ أبوطامّ وكان 
القواعد.هده يعص عنه ونقل ، الهروى أبوسعد وهو الفقهاء أحو إليه فرحل 

الكرحيأصول الولفات1 س وصل ما أول فكان والتدؤين، التاليف بدأ وبعدها 
احر،نواعد إليه وأصاف عنالتي، باس الغ. أبوطاهر قعده ما حوت والتي (، jkY؛")ت* 
علمكتب انتشرت وبعدها قاسة، وثلاثين تعا الكتاب قواعد محمؤع بكر حيث 

تعال.افه ثاء إن أهمها لبعض سنعرض والتي الداهب،، شتى ق القواعد 

ءمممهيص'رممواعد استمداد رابعا: 

منمواء ثبوما، عل يدل مرعي دليل عليها يقوم أن لأيد نقهية قاعدة كل 
ومقاصدها.الشريعة أصول أو القياس، أو الإحماع، أو التنه، أو الكتاب، 
.الكيرى الكلية القواءاJ حموصا الواحدة للقاعدة الأدلة تتظافر وقد 

لطموطلمآك11زولأيربد ممدآس ؤ تعالت قوله دلالة الكتاب: دلالة فمن 
ابي«.نحلب »المشقة آكJزبل٢اضقاءدة 

قاعدةعل ، عثوح إثم ثلأ دلاعاد همتنآنثلزعئربئ ؤ : تحال قوله ودلالة 

•ص)ا"أ"ا( التراجم تاج (، ١١٦ص)الضب الخواهر يطرن 
الهروىيوصم، أي ين احد ين صد انه الظامر : القواعد ى الوشن يعفى ونال هو، ممن محلف )١( 

قمعدود هو إذ اللقيا، لمر هو انه معد ءu٠ر ان عمر عن وناته احر هذا عل ويثاكل الناض، 
رماتا/أأمك،اىالأءلأممرم)ه/

المرة.مورة من ١ ٨ ٥ أية ر٢( 
القرة.سورة من  ١٧٣٠١١)٣( 



اتممهمفالقواعد مننئومة شرح 

.بقدرهاا، تقدر الضرورات  ١١وهاعدة الحفلوراتءا تبح الضرورات  ١١
أونجدصوئا، ينئغ حى قلايتصرف ١٠نوله دلالة \ذثي.' دلالة ومن 

بالتاك<ا.يزول لا رااJقين رثتااالا،علقاعدة 
يتحولواان نلمه بنو اراد  ١٠ت قال ;ْءمحيبمثن جابر حديث ق قوله ودلالة 

ماا:ا فمال; ْإبمذ، ١^، ذلك ملغ خاتت، زالبثاغ قال: انجد، ريح !ئ 
قأءدةعر لإلأا«رآا كنا ^نا كا0:نزى نا فقالوا: آناثتم«، تمح، د:انتم نكه 

.الماصد،١ أحكام لها الوسائل  ١١
الاجتهاد،عل الشرعية انموص تقديم عل العناء إحماع الإحاع: دلالة ومن 

النمى((.مورد ل للاجتهاد هساغ لا ١١أو النهساا ْع اجتهاد لا  ١١قاعدة عل به استدل 
الوقعينل٣،.إعلام ل القاعدة هده عل الإحماع القيم ابن نقل فقد 
نصاخالف إذا العادل الحاكم حكم أن العناء اراتفق الإسلام؛ شخ تنمية ابن قال 

الواقف من الباب، هدا يعلم ليس من بمرق فكيفا متقوض فهو يعلمه لر إجاعا أو 
بصورةحكم حاكا أل قدر ؤإل وكلائه من له ذللت، يتول ومن الشريعة حكم يعلم 
باتفاقإحاعا أو نما فيه حالف، ما ينفد فلا عائلا عانا يكون أن فغايته ولزومه ذللث، 

المين«أنالم

ومراصع١(، ^٧٣ ( ٢٣٧/ ١ ) سسقين حش الشلنا من يتوصأ لا باب اإرصرء، كتاب البخاري، رواه ، ١ ر 
أحر•

طهارتهيمل أن فله الحدث ل سك تم الطهارة نتمن من أن عل الدليل باب الحيفص، كتاب لم، وم
أخر.رمواصع ( ٣٦^١ ( ٢٧٦ا/ -طك) 

(.٦٦)حء٤(،  ٦٢ا/ الماجد) الحطاإل كثرة باب الصلاة، الساجدومواضع كتاب لم، مرواه )٢( 
الوسنآ/ا،بأ.إعلام )٣( 

)أ(محموعاكاوىام/هم.



أحكامهاواستقراء أدلتها وعموم وتعليلأما الشريعة وأصول القياس دلالة دس 
كثيرةقواعد عل العلعاء استدل 

الأبتداءا،.س أقوى ااالأستداهة قاعدة مثل 
.ا، بحرمانه عوقب أوانه قبل شيئا تعجل س ا' وقاعدة 

منيكتسبوما ولكن الفقهية القاعدة عل نصيا دليلا محيون لا قد فإن 

ومنالثاؤع مراد القاعدة معنى أن عل بمجموعيا أحكامها ودلالة الثريعة مقاصد 
•النوازل عل ويهلبْو"|ا القاعدة محموعها س أحدت التي التهلبيقية الأمثلة يذكرون يم 

ءآتقهيةنأباثقوس الأكولأل خامسا: 

التيالأحكام عل حا يستدل بداما دليلا الفقهية القاعدة تكون أن محوز هل 
تحتها؟تندرج 

الفقهيةالفرؤع شتات تلم قاعدة هي وإن،ا بذاما، دليلا ليت الفقهية القاعدة 
محتها.المتدرجة 

علميهاالدليل قيام نتيجة الفرؤع، أحكام ثبوت ل ما يستأنس شواهد هي ؤانعأ 
بالاستقراءثثوما أو الحكم، عل الدليل هي القاعدة عل الأدلة عموم فتكون بذاما، 
القاعدة.محموعها من المستفادة الأحكام عل ة المائمن تقى مالحاكم مكون 

٤١١٢^]■أو الثنة، أو بالكتار_، لها يستل.ل الفقهية القواس من كثير كان لما ولكن 
الأعلامالأئمة من كثثرآ نجد ولدا مقامها؛ وقاتمة الأدلة يمثابة أصبحت الأمة، 

يإعإلها.للجزم هي حا يستدلون 

ءممقهياَا<ود«ردعلءر؛ممو؛س هورتد سائسا: 

منهاتعظيمة فوائد الفقهية القواعئ. لعلم 
ودراستها.حا بالاشتغال تعال يتعبدفه الش الشرعية العلوم س الفقهية القواعد علم أن ~ ١ 





حفظإل واحتاج ونتعك، لدس ه نفوضاقت واصطربت، فها خواطره وتزلزك 
نحبطومن مناها، طلب، من ه نفتقض ولر العمر وانتهى تتناهى، لا التي الخزدا'ت، 

ماعنده واتحد الكاليايتح، ق لاندراجها الحزيايتج أكثر حفظ عن استغنى بقواعده الفقه 
أقربق طلته وحمل وتقارب، البعيد الناصع وأجاب وتناسب عثره عند تناقص 

التزكنوب؛ن بعيد ثاو اافام\ن فبين ؛ البيان من فيه أشرق ،لا صدره وانشرح الأزمان، 
ثديي،تفاوت 

أنهكإ القواعد، علم وئمرات< فوائد من حملة ذكر أنه ثبد القرال كلام تأمل ومن 
العلم.إدراك حيث، من أهملها ومن القواعد علم تعلم من الفرق؛؛ن ذكر 

ر/ققهيةنء/ممورعد في مممؤالق،ت، *ز،/ه4ِ سابعا: 
الكنب.هازْ أهم ومن ممره، الفقهية القواعد ق المؤلفات< 

الخثفية!مدهب ؤ ٠ 

ا-أصولالكرحيى)،ثسم.
)ت«م؛(.الدبوس الطرلأبي،زيد اصيس -٢ 
(.٠٥٩٧ )ت نجم لأبن والظائر الأشباه - ٣ 
المالكية:مدهج، ق و٠ 

ه(. ٤٦٨ للقرال)ت الفروق كتاب - ١ 

_(.،، ٧٥٨المقري)ت، محمد بن لحمد القواعد ~ ٢ 

الونثريينحيى بن لأحمد u_، الإمام قواعد إل المساك إبنحاح ٣- 
)ت؛اهه(.

اموقللأراف)ا/ا<(.ا
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والنظرماتالمتون ثرح ق بالتاليف اعتنى من وؤللته العلم أهل من وهناك 
الشروحهذْ ذلك يعد فصدرت احي المل وشرحها ها تدؤيحلال من أو أصالة 

ومنهامهلبوعة كتأ 
حدآ.محتمرة وهى لنا٠؛لمها عيي للالفقهية القواعد منفلومة نرح ~ ١ 

عجبن.ابن للعلامة وشرحها المفلومة ، والأصول القواعد متنلومة شرح ٢" 
الشثريناصر بن معد للدكتور عيي للالفقهية القواعد منهلومة شرح ٣" 

محدوم.اممه كرامة ين مصعلفى ئ. محعدي، لابن القواعد مفلومة همح الفوائد روضة ~ ٤ 
والدكتوراهالماجستر اتل ورمالشرعية الكليات ل الحامعية الوراسات ونتيجة 

وتهلبيقآتاصيلأ القواعد بعلم للعناية الانحاهات من ثلاثة ظهرت الحكمة والبحوث 
طبعمنها وممر الفقهية، القواعد من واحدة ناعية عن علمية دراسة إعداد الأول؛ 

متداولة.كتبآ 
Iالانحاه هذا ومن 

.الأشقر ليإن م بن عمر للدكتور الكلفين مقاصد ١— 

حيدبن اف عبد صالح . للدكتور الإسلامية، الشريعة ق الحرج رغ ٢" 
الباركي.عل بن أحمل-للل.كتور. والقانون، الشريعة ق وأثره العرف، ٣— 

عبود.مصطفى بن محمود للدكتور إهماله من أول الكلام إعإل قاعدة ~ ٤ 
القاصدصرء ق أصولية دراسة الإسلامية، الشريحة ق الوسائل نواعد ٥— 

محدوم.الله كرامة بن مصعلفى للدكتور الشرعية، 
العؤيل-.محمل. بن عبدالعزيز للدكتور وتقعيلءآ تأصيلا إهماله من أول الكلام إعإل —٦ 

أر ١٢٤٢)ت البصري ال1لكي صني ين عثعان العلامة لظومة بثرح — تعال اف بفضل ~ تمت وقد ( ١ت 
وكرمه.اش يفضل تلح وتد الفقهية، القواعد لخل واّت؛عا-اا جودما -ها للمايت الحائي وقدكان ام(  ٢٥•



رئفقهعةاوقواس منظوط شنح مه  ٠٠٠
ت:®  ٢٦هو 

أبوابمن باب أحأكام ق الؤثرْ الفقهية القواعد عن عالمية رسالة إعداد الثاني: 
.الشريعة أحكام محالات من محال أو الفقه 

تالجال هدا ومن 
الفقهل الالية للمعاملات الحاكمة الفقهية والفوابط القواعد موسوعة — ١ 

الدوىأحمل د.عل الإّلأس، 
الحريري.محمد للدكورإبراهيم الإسلام، ق المضاء لظام الفقهية والضوايعل القواعد —٢ 

بنسعود والدواء. الغا.اء ق المحرمة للمواد الفقهية والضوابهل القواعد ٣— 
الشيتى.اعد مبن مسعد 

منكتب ل إعإلها ومحالأت الفقهية القواعد استخراج ل دراسات إعداد الثاليا: 
منودراستها العل—إء من عانر كتب محمؤع من القواعد استخراج أو الكبره الكتب 
الدراسة.موصع العالم أو الكتاب تهلييقات حلال 

Iالأنحا0 هدا ومن 
وترتيباحمعا الشافعي ام للأمالأم اب كتق الفقهية والضوايعل القواعد - ١ 

الحميل..عيد بن أحمد بن الوهاب عبد ودراسة، 
الحلافائل معل الإشراف كتاب حلال من الإسلامي الفقه قواعد ٢- 

الروكي.محمد الدكتور تاليف المالكي، البغدادي عبدالوهاب للمقاصي 
.الدوى أحمد عل التحرير، من المتخالصة والضوابهل القواعد ٣- 

شخفتاوى محمؤع من تحتها المندرجة والقواعد اعري الخص الفقهية القواعو - ٤ 
علموان.محمد بن حن بن الدكتورإسإعيل ودراسة جع تيمية، ابن الإسلام 

الخزائرى.حمعة عبدالمجيل- تالش الوسن، إعلام كتاب من المتخرجة الفقهية القواعد ٥- 
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دامحصانم،دىراا

وذسبهأ/سه أولا: 

ضنواصر من سعدي،  JTحمد بن ناصر بن عبدافه بن ناصر بن بدالرحمن عص 
تميم.

رنسلره{4وئده ثانيا: 

العمرمن وله أمه وتوفيت م،  ١٣٠٧عام عنيزة مدينة ق عبدالرحمن الشيح ؤلد 
سن.سع وعمره والده وتول منتن، أرع 

قيام.حير وتربيته برعايته فقام حمد، الأكثر أحيه كنف، ل فنشا 
بالملاح.يعزف نشأته متد وكان مكرة، سن ق والكتابة القراءة الشيح تعلم 

رشيهممحم>ممطم همممه لثا: ئا 

تميافع، وهو الكريم القرآن فحفظ له، وانقطع صغره منل. العلم عل الشيخ أكث، 
وأصولوالتمر والفرؤع والأصول واكعللح الحديث، علم ق بلده شيوخ عل قرأ 

فكانالطلب،، عل عظيم وحرص عجيبح ذكاء الشيح في، وكان والنحو، الدين 
والمناقشة.الحث، مع زملائه ح العلم مذاكرة من يكثر 

-يا.الاستشهاد ؤيكثر العلمية المتون كشرآمن محققي وكان 

ضن،الوحوادث نجد ج عن.L/ الأ>ين روضة (، ٠٣٤ )T/ للندم الأعلام رجته: ل يفلر )١( 
العمريااو،ان ين كالح وتلامذتم، سلم آل، عا،اء (، ٢٢*)ا/ القاضي عمان( بن لحمد 

)'ا/ْأ'أ(،>اءجدخلأكمايةنرون)م/داآ(.



جج 

شيوخه:أبرز ومن 

الخاسر.خمد بن إبراهيم الشيخ 
الثجل.عبدالكريم بن محمد الشخ 
القاصي.عثإن بن صالح الشيخ 
الشأقيهلي.الأمثن محمد الشخ 
تعال.اف رحمهم 

ؤدءLiMtfرابعا:ندؤسم 

القاصى،عثإن بن صالح شيخه وفاة يعل- ه،  ١٣٥١عام ريس التل. إليه انتهى 
للطلاب.جلس حيث 

نحمعكان فقل التدريس، ق عجيبا أسلوبا ينتهج التعليم• حس ظص وكال 
وفهمهم،حفظهم قوة ليختمر الطلاب مناقشة من ؤيكثر واحد، كتاب عل الطلاب 
ؤيناقسأسئلته، عل الإجابة وصواب الفهم وحن التوف حفظ. عل الخوائز ويعهلي 
الدرسعاص•3،أول 

ومكانة.مشافهة عليهم يشكل فيا الناص بمي وكان 
ؤحلأع،م<خامسا:صم،تام 

وأحلاقه:صفاته من 
النمس.عرير متعففا، زاهدآ، ان ك٠ 
ونغو0.عرة يا وال^صادة، التنقل ير ك٠ 

دعابة.ذا مرحا ١^^٠، حسن عظم، تواصع ذا كان وه 
إلهم•وبحن الخلمح، إل لينوي؛■ الخثد أهل بمب ورشد، خثر ان؛•اعتة ك* 
لالانشغال عن ليتجرد المال؛ لقشرهم فيدفع لعللابه، الإحسان عفليم ان ك* 



رثتمهمف

العيشة.ائل وّ

بارعآ.رثاعرآ التمر، ق إماما ال ك٠ 
١أعلمتطلب عل الحث ق ثعرء ومن 

والزمرالنور اه كعبد ن؛—وصى لكبلا جد ل م العلإل ابص 

يمهلريس لمن يدركه يس فله لالجد صر ه نيلعل واصبر 

برومعتى امعنّاللط—الب؛ن وتمدحه تثنى أتت نصوصي فكم 

!لاعيدص/سائسا: 

ذلكنتاج من فكان يديه، عل ويربوا معتنه، من ملوا ممرون تلاميد تهئفت للشيخ 
منهم!ممر نبؤخ تعال اف توفيق بعد 

الشخ1تلاميد أشهر ومن 
ئ،آفء.العثيم؛ن صالح بن محمد النخ — ١ 

هنمحي.الإن المحمد بن عبدالعزيز الشخ — ٢ 

•نهنهنق الزامل محمد بن عل الشخ ~ ٣ 

.ام البسعبدالرحمن بن عبداف الشيح — ٤ 

فتقثي.المساعد عل بن عبدالعزيز الشخ — ٥ 

ظقصالصالحي محمد ين عل الشيخ — ٦ 

مؤاله،وه<سابعا: 

الكتب•هن-ْ أهم ومن الشرعية، الفنون شتى ل ممره كب هئهتث للشيخ 
المنان.مبركلأم ق ارحمن الكريم تسبر —١ 
القرأن.لضر الحان القواعد - ٢ 



.oT_illتفسير حلاصة ق المنان اللطيف تيسير ~ ٣

والرسلين.الأنساء توحيد شرح ق افن الواضح الحق ~ ٤ 
الشاب.التكاب توضيح ~ ٥ 
التوحيد.مقاصد ق السديد القول ~ ٦ 

أغلاله.ل القصيس افراه مما ورجاله وحلته الدين تتزيه ~ ٧ 
المافية.البدمة والتقاسم والفروق الحامعة والأصول القواع،. ٨— 

شرحهاو الفقهية القواعد منظومة — ٩ 

الأّساب.وأيسر الطرق بأقرب الفقه لمعرفة والألباب البصائر أول إرشاد - ١ ٠ 
الن^ريةؤالخطّبج —  ١١

الدية.-الفتاوى ١٢

الإسلام.محامن ق المختصرة الدرة —  ١٣

الأحبار.جوامع شرح ق الأحبار عيون وقرة الأبرار نلوب 7ءجة " ١٤
السعيدة؟للحياة المفيدة الوسائل — ١ ٥ 

اع<وه،تثامنا: 

عامالأحرة حمادى من  ٢٣الموافق الخميس يوم ق عثدالرحمن الشيح توق 
٠١٣٧٦..

البنمع الأبرار منازل وأنزله واسعة، رحمة "مدالرحمن الشخ افُ رحم 
والصالحين.والشهداء والمديقدن 



._T\%

اممسالبحث 

اتممهيةسمفد4تق؛وطاصاعاو 

اثمقصة:اتقوا منطومة 

والحمع.التأليف لغة وم النظم، من منظومة 
البحورأوزان من نحموصة أوزان عل الموضوعي القميدة مي ت والمنظومة 

العروصين.عند المعروفة 

الرجز.بحر عل عدى الناصر بن عبدالرخمن العلامة نظمها 

فيكونالعلمية، المائة واحتواء جع منه يقصد الذي العلمي النظم من وهي 
الأدبيةبالصياغة الكبير الاهتإم دون العلمية ائل للمالاحتواء عل النظم ل التركيز 
للنعر.

ألفهاسة وعشرين ثلاث ابن وهو ا ألفهإذ الشح ألفه ما أوائل من هي و* 
بشرحها.مقرونة 

ونهمه.حفظه لهولة هو إنإ العلوم وضع ل النظم استخدام و٠ 
بيتا.وأر؛ع؛ن تسعة ق منظومته وضع ند و٠ 
الشرعي،م العلفضل ببيان ًتإأسهظ الني عل والصلاة الحمد بعد دأها ب٠ 

فواتيمن ثيء بيان ُع الفقهية القواعد تحلم عل الهنا ثم فوائده، بعمى وذكر 
تعلمها.

قاعدة.وأر؛عين مست، ترابة عل المنظومة شتملت، ا٠ 
الفقهية.للقواعد أما المنظومة ل لأصل ا٠ 

فيهاأيحل القواعد" علم ل الؤلفتن من كغثرْ ~ عدى الالشيخ أن إلا 



الفقهية.والضواط الأصولية القواعد من شيثآ 
أصولية.^١^، عثر من نريأ فيها كان فقد 

الفقهية.الضوابط من تامة من وفريا 

ذكرها..الي الفقهية القواعد عل تفريعا لكونها هنا الفقهية الضوابط. ذكر أن بيد 
استقلالا.لا تبعآ ذكرها فجاء 

فروعا.وأشملها نفعا وأعظمها الفقهية القواعد أهم عل المنظومة شتملت ا٠ 
الكرىالخص الكلية القواعد من أرع عل اشتملت فقد 

ا-لأءملإلأبميةب

افر.نحلب ٢-الثقة 

ما-اليقثنلأيزولباسؤ

محكمة.العادة — ٤ 

٠لاصررولاصرارا.الخامسة ولريذكرالقاعدة 

إذأعم؛ لأما المالح عل الأحكام ساء بقاعدة: اكتفاء تركها أنه ل يظهر والذي 
المالح.ناعية عموم ل داخلة فهي الرعية، الشرعية المالح مآث الضرر إزالة 

عاليهاالبنية الفرعية القواعاو يبعضرر يتبعها الكرى الكلية للقاعدة ذكر0 ند ع٠ 

أيضا.عليها البنية الفقهية الضوابهل وبعض 
اتفاقمحل هي ذكرها التي القواعد أن نجد التفلومة هذ0 نواعد درامة نلب ع٠ 

اصيلها.ل الخلاف يقع فلم — غالبا — العلكاء 
وتقعيدها.أصولها لا وتفميلأما جزنياما ببعض الخلاف يوجد وقد 

قواعدلأهم والشمول العبارة، ووضوح اللفنل مهولة بين حميتا النظومة و٠ 
الفقه.



ه ٣٣ق اسميد 
الناظمالشخ ص عرف يإ حفلت أما إلا الفقه قواعد ل كانت ؤإن الظومة و٠ 

كلهوذلك العلم، طاو_، وتشجع الإيإنية والموعظة التربوية اللفتة من آحمحي 
القلوب-ؤيامر النفوس ق يوثر لطيف، حان باصلوي، 

علمنتملمة منظومة ولإخواف ل وضعتا افإف I فيقول منظومته الناظم ، صفي٠ 
لمنالمعانر ممرة فهي الألفاظ ثليلة كانت، ؤإن وهي الدين، قواعد أمهات، 

اه.'أملها«راا.
ذكرمن فيه وأكثر معانيها، بعض فيه وصح المنفلومة عل لهليف، ثرح لناظم ل٠ 

للمقواعد.الأمثلة 
المنظومةْع مطبؤع وهو الضر، عظيم أنه إلا حدآ محتصرأ كان ؤإن والشرح 
متعددة.طبعان 

الكريمالشيخ بعناية للناظم شرحها ْع، ظعتها عل المنفلومة نص ل عتمدت ا٠ 
نسخةس المحققة الطبعة هي أما إذ اطه وفقه المملح عبراض بن حالي الدكتور 

ه.نفحدي البقلم حهلية 

(.١٠١)صى عيي للوثرحيا الفقهية القواعد فلومة ما 





النخيؤبمد
« ٣٧ق

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

مالموءة

٣٠.

الأزنقالخي ف اط 
زةالعزيعة الوامحنعم الذي 

ذائ_ملأم نسمع الملأة يم 
\ين\دنتجه زآله 

المسافصل أة هديت  ١٢٠٠^
ءُُ

١٢

٣

٤

٥

الخلودسالذي الحي ويكشف 

للقواعدلهمك عل اخرض ئ

ثزمىحيت العلم درمىِفي 
ثطمتهاد ئواعوهذ0 

الأجرعظيم الول جراهم 
الننلبمائر شزط أ الؤ

oi^J  الصايعل محل
الصالحعدد ت__زاحلم يإف 

اأثاس_—^دثزاحم وصدء 
اتيمثوثريعة الئواعد ؤمن 

نقواقتاء الأنوجامع 
ثزةالكثساهزة التم والحك

—اثماق المربي الرئول عل 
ارالمحمزاث ائزى الح

عللمنيطاظممزالئن0
ور_،ااطالإل العند ؤيوصل 

الئواردالنائل ة جامن
ومائد الدي ني ومممي 

خصلتهائد ١^، أهو كنس، مى 
ززالبغفرانه نغ زاشز 

الخلأخزالخ1اذشليا
للم—احوالدرء ا جلبهِفي 

ال—صالحمس الآغ-ل بميم 
الأذضطالثاطثزى،

هُسئفيكلأبابم



٠ ٣٨ ة

١٧-

١٨-

١٩-

ائفقهيةاثقواعد منظؤمة شرح 

-٢٢

-٢١"

-٢٤

-٢٥

-٢٦

-٢٧

-٢٨

-٢٩

-٣٠١

-٣٢

-٣٣

-٣٤

\ف1\وزا-ءببلأ ول—بمز 

محرورةالنع محظور وكل 
لشنام الأحكورجح 
اوةالطها ماهتل والأصل 

والثغومالأنفاع والأصلِفي 
الخلنجيء لخئى ثحرسها 

ةاؤاخؤالأءنلِفي.ثاذاثا 
الأمورمن مشروعا تس ول
وركاقاصدالأئاتل زن

زاظ'زالأىزاةؤاكال

البذليثت الإيلاف مع لكس 

البجعِفي الألخآكام منائل ثمن 
وردإذا به ننئول واأ_مف 
ثزفالطري تناجل 

النملص الئمثمِفي أش نإف 
يممنيس لمزذبه وثبجفن 

العمومق —ل ٤١١د منو)ال( 
اميتاق ل زاهزائ 

معاتقيدان و)ما( )مض( كداك 

زلأي؛بغاضيار
المرونةنحتاجه ما بمدر 

—من٠٠٧ال_ثك يزي_ل نسلا 

ارةوالخجوالناُب والأزنحن 
لنممصوموالأموال والممرر 

ا؛ئلداتيإساكافُن
الإتاحةصارف نجيء حتى 

مذكورا مزعتالدىفى بر ع

اصلأززسزاشإ؛_ذا
ثخمراالمنثودث__ا ة أنمط

والرللعنة أيم الئنتممي 
اتلهزض:ؤ_ثلأإذا

تجدؤ الشرف الننع من حكم 
حرمانهنح باثنزان باء ئد 

وحل_ل_ناد ئئدو ثزطه !و 

أحسمي بالى الدثاع ثني 
اسمنادكلضزالإئ

الثميتاق ب—أذ العموم تجئ 
ئانستعاأح—ي ا يوم العم—كل 



/لنظومة

-٣٥

-٣٦

-٣٧

-٣٨

-٣٩

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

نئإذ؛ثذلأوةاك

نلأثؤلمامح(محمحع
ننذ|ئىيحاهميرنو

المأمورمس ال—بمص ويْعل 
دون ٧٠١عن ثشأ م—ا وكل 

زيرمحادَانئنغش
زلإنزطلأزم/شاوي
إلأثزوط_اطلخمحئفا

اأ1همعند اكزء__ه ستعمل 
اجثممساالعملان ساوى ؤإل 

ي—.نعلنسلا مثغول ولإ 
مح:دؤدًضصؤا.بما

البميانعن اليمن والوانغ 
امالئنعل ف ند والخ
ثايعنلأم نع الصلاة ثم 

!٣٩ق
َُ فيما ما الرفد هديت؛ فافهم 

ثرمغوالموانع الشروط كل 
اضلنل ئة نا ثخق انفد 

المأمورن—اثر فنل شى إف 
lill Jتف.شاسونأن

لنزعتهأرجبمت ئد التي وهل 
واكاصدوالكك__اح لتلمع اق 

ه__اعلناث__اطلأت أوعكنة 

الأ_زاحمأولدي ا-قموق مى 
ثمعاياندمنا احوفعل 

ذال__ةابئ__وئ
iSiUajثوى إ0 الزج_وغ ه ل

اوثزمح.نمح_نانكالزائ 
دواموالام والختالندء ِفي 

والت—ابعوصحبه اللم—ي عل 





































































ولالعااين، رب من عقوبة ومصدر صاحبها عل وبال نية بدون وهى العفليمة 

الشام•أهل ناتل له فقال هريرة أبى عن الناس تفرق نالت ار يبن سليإن عن الحديث 
افرسول ٌمعت نعم ت قال الله رسول من سمعته حديثا حدتنا الشخ أيها 

فرفهبه فأتى استشهد رجل عليه القيامة يوم يقضى الناس أول ارإن ت يقول 
كدبتهال؛ استشهدت. حتى فيك قاتلت فال! ؟ فيها عملتؤ فإ ةال1 فرفها تعمه 

لألش حتى وجهه عل فسحب به أر ئ؛ل-ثم فقد جريء بمال لأن قاتلت ولكنك 
عملتفإ فال: فعرفها نعمه فعرفه به فأق القرآن وقرأ وعلمه العلم تعلم لرجل النار، 
تعلمت،ولكنلث، كدت قال; القرآن. فيك وقرأت وعلمته العالم تعلمت ئالأ فيها؟ 
وجههعل فحسا يه أر ثم فيل، فقد قارئ هو ليقال القرآن وقرأت ءالم• ليقال العلم 
فعرفهبه فأق كله المال أصناف من وأعطاْ عليه افه ومع ورجل النار. ل ألقى حتى 
إلافيها ينفق أن نحبا سيل من تركت، ما ةالت فيها؟ عملتا فإ ^ ١٥فعرفها نعمه 

بهأر نم قيل، فقد جواد• هو ليقالت فعلت، ولكنلئ، كديت، قال؛ _i، فيها أنفقت، 
٢•النار"؛ ل ألقى ثم وجهه عل فحبه 

وال٠اداتاااالتصرفات ل معتمرة قاعدة)رالمقاصد ٣— 

الشرععليه يرتب، فعل أو قول س بإرادته الشخص عن صدر ما كل والتصرفات 
لا.أم الشخص ذلك صالح ق كان مواة الأتار س أثرا 

أتلفهإتلافها يريد أحاوها وس عنه، الله أدى أداءها يريد الناس أموال أحد فمن 
هريرةأبا حدبثح ل الصدوق الحائق ، ^١٧أحبمر كإ الله. 

(.٥  ٠٣٢)ح ( ٤٧/ )٦ الار امتحق والمعن للرياء غاتل عن باب الإمارء، ب كن! لم، مرواْ )١( 
إتلافهااو اداءعا يريل• الناس أموال أخد ص باب اكيون، وأداء الاسقراض كتاب المياري، رواه )٢( 

(.٢٣٩)ه/ماه(،)



/ئيقهية/مم^/عل ئعسممة ئسمم عه  ٠٠٠
:ثق ٧٢ظ

كانمنه عليه يقدر ما لقل جازما ءرُآ الفل عل عازما كان ٌُن ةاءدةت ~ ٤ 
بمنرلأتالفاءل«.

لهيتيسر لر ؤإن والية، بالقصد بحانه منه ومحازاة تعال الله قفل من وهدا 
العمل.

ئ؛محمحءمبماآراءثؤدش"ءدح تعال؛ قوله ق كا تعال القّ كتاب ذلك عل دل وقد 
.^١١٢ؤالأةات.صازجينأ دأيتجعأوقسوجدزئوأش 

قصحت فإذا الأعإل، أصل هي الصائنة ^^ ١١١الآيت: شر ق القرطي قال 
العاجزذلك أجر مساواة ق بعد فلا منها مغ ئاغ صاحبها عنها فعجز طاعة فعل 

وافعماله*. من خر ا،لومن الن؛ة اللام: عله لقوله عاليه، ؤيزيد الفاعل القادر لأجر 
أءالم«رأ؛.
كتبوحده، فصل صالوا وقد الح،اعة فادرك جاعة ليصل المسجد إل حرج فمن 

ونواه.ذلك، قصد لأنه وسعيه؛ بنيته الحإعة أجر مثل له 
بن«.إل مفتقرة ®الكناية قاعدة ٥- 

أو»اتكناةمتقرإلال؛ة».

كلاموهي الممى، ذللا، إرادة جواز مع معناه لازم به والند يطلق، لغظ والكنايه 

ساء.النسورة من ١ • ٠ آية )١( 
(.٢٩٣رآ(-فرامطي)ه/ 

.( ٥٨• ٩ )ح ٤(،  ٦٧/ امر)٥ انمجم ق اممراف رواه والحديث 
بنهماي بن حاتم إلا مؤنقون ورحاله الكبتر ل الطراز "رواه (: ٦٩/ الزوائد)١ محمع ل الهتثمي نال 

الضعيفةالأحاديث الة ّيو ك،ا بالضعف الألازا علته وحكم ترجة'، له ذكر س أد ابرتي؛( يبار 
(.٢٢١٦(ح)٢١٨/٥والوصوءة)



أوالحقيقة به الراد لكن سواء اللغة ق ظاهرا مماه لكن ؤإن بالأّتعإل مه الراد استتر 
الراد.إرادة ق الصرمحة غير الألفاظ من فهي ، ١ الجازر 

للمراد.العثة هي الية فكانت منها؛ الراد ق مترددة الكناية ولأن 
الصريحبمنزلة تكون فإنبما الحال دلالة لع امماية فيه اقترنت ما ذلك من ؤيتشى 

أحكاممن حكم أو المريح ألفاظ من لفغل -با اقترن وى.ا الية، إظهار مقام فتقوم 
رتيمية ابن قرره كإ العقد 

ب1حرمانهاا.عوقب أوانه قبل سيثا امتعجل ارمز قاعدة ٦" 
تعال.اش ثاء إن عنها الكلام وسياق 

انمادات*.ق !)الداخل قاعدة: ٧- 

تعال.افه ثاء إن عنها الكلام ومحياق 

القاعدة:لعموم مخصصة قواعد 

;ومنها ااقاعل.ة لعموم محصصة قواعد هنالئ. 

■نية" إل بمناج لا الصرح قاعدة!١اللفظ ~ ١ 
مدلولهفكان دلالته ل الاحتإل ورود وعدم الراد عل بصراحته منصرف لأنه 

منفهو الطلاق بلفظ لكلتطليق بالنية بياته عن تغن م للتكلم مقصود نمى مفيدأ 
•الب مقارنة إل محاج لا بجا الدلالة ق الوضوح 

^تعنانمللأتكونخمثرةفيالأمورضة<ل!)الأصلازالمةإذا أ'-ئاءدة: 
لأنالدنيوية، الأحكام قضايا ق لها أثر لا الفحل عن انفردت إذا الية أن والراد 

؛١٤٦ص)الواصحة اللاغة (، ٦١ص)•التعارف عهءا>لإت، عل التوس )١( 
١٦ْ(و)١r٤/٢)٢(محمعاكاوى) ١١/١r٩.)



ج- Uiق 
الضفنهيةاثقواعد منفلوئ ٣^ 

ولذكالظاهرة، الأعإل عل مناها التعاملات ق الدنيوية والأحكام نلي، عمل النية 
.بمح ول؛ ثيء ذلك من ينعقد لر يانه يتكلم ولر بقلبه أوتروج أوأعتق لوبلغ • نالوا 

عاليهايؤجر وربه العبد بين العبادية الأمور لأن الدنيوية بالأٌور القاعدة وقيدت 
.أدائها من يتمكن ولر نواها إذا العبد 

.ولاتتا'حراافتقدم أويتعسر يتعدر أن إلا للفعل النية مقارنة ارالأصل قاعدة ٣- 
إذاما ذلل؛، من تثنى يفإنه تامحرها محوز ولا بالعبادة الية انران محب كان إذا 

نحفيفاالواحج، هدا فيسقط أوتعر ذلك تعدر 



مءس 'تفقهيق اثقواعد منظوعم شرح 
ص UOص

ِفيبج_اناتفلحئ؛ئشذملانماِلج نال- ١٢

أحكامهامبنية الشريعة وأن ^٤، ٠١١ق اكلحة قاعدة لبيان معقود البيت هدا 
للمال.عراكالح 

ومعنى.وزنا المتفعة هي الالغةت ز راكالحة 
دينهمحفظ. من لحيائه، الحكيم ^١^ ٠١١نصيها التي المنفعة هي الاصطلاحI ول 

وأموالهم.احم وأنوعقولهم ونفوسهم 
والاحرق.الا.نيا ق العباد كالح شرعت، الشرعية الأحكام فجمح 

ثيءحكم اوسااانا أو الناظر عل أشكل ررإذا .' iuXrz}تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
منتطنكان فإن وغايته، وثمرته مفسدته إل فلينظر التحريم أو الإباحة عل هو هل 
أنيقهي بل إباحته أو به الأمر الثاؤع عل تحيل بفانه ظاهرة راحهحة دة مفعل 

^.١١ورسوله® اض يبغضه ما إل مفضيآ كان إذا لاّيإ نحرمه، المع 
لالعباد ومصالح الحكم عل وأمامها مبناها ®الثريعة جئذتئ1 القيم ابن ويقول 

كلهاءرأ/وحكمة كلها ومصالح كلها عدل وهي والماد، الماش 
حالبامنها كان ما سواء العبد إل الماندة وتحميلها اكالح عل مثني كله فالدين 

لالمف.ارادفعا أو للمنالمر 

بالتعريفأتى الكريم القرآن أن وذلك٠ ..٠ ٠ هئقتة! الشاطبي الإمام ؤيقرل 

;٤ ٩ /٣ )١ ^٠ ٧١مدارج ويفلر: ٣(، • ٨ / )Y -ستة لأبن امرى الرماتل محموع )١( 
(.١١)آ(لءلأمالوق«ين)م 



ا.لهاءأ دفعآ ^ JL،La_والتعريف لها، "؟^JL الدارين بمصالح 
الدنياذ الفاسد ودرء الصالح لحلب إلا المحب أنزل ولا اوسل، اض أرسل U بل 

والآحرْ.

أوفعلهم يضرم ولن اض ينفع ولن لصلخهم، إليها الحتاحون هم الخلق لأن 
الصالحأحكامها ق راعت أنيا محي الطهرة الشرمة أحكام استقرأ ومن تركهم، 
والأحرؤيه.الدنيوية 

للمصالح:١عتبارالشري٠ة على الأدلة ومن 

.^١٢٢ؤ تعال: قوله - ١ 
والأخرؤئة•الدنتوية ممالحهم رعاية بمم الرحمة دس 

عنوبمهى المربى ذي ؤإيثا؛ والإحناق بالعدل يام ١^ إف تعال قوله - ٢ 
هاَهامممو0لآ/

وتأملالقريى، ذي ؤإيتاء الإحسان و العدل ت منفحة مملحة تحده به أمر ما وتأمل 
والبغي.والنكر، الفحشاء، ت ومقرة ممسية تحده عنه نس ما 

الفحشاءعن ومي وأساما، بالصالح أمر ®وهذا عبداللأم; ابن العز نال 
والزاحرةبالإصلاح الأمرة والأيايتج وأسابها، الفاسد عن نهي وهذا والبغي، والنكر 

وعنعباده، وحقوق الثه بحقوق التعلق الأمر عل مشتملة وهي ممثرة، الإفساد عن 
عباده^وحقوق اض بحقوق التعلق اد الإفعل النهي 

)ا(الرانقات)؛/آ-أم.
)آ(آة'ا'ا.نمرةالأنياء.

•النحل صورة من آيآ'٩ )٣( 
'آمآ\()؛(مسالأحكام)ا/



عنوالزجر كلها الصسالح عل للحث القرآن ي آية راوأجع آحرت مرصع ل وقال 
ؤيتمحاذىآلذسدثذ وليتاغا إدنفيو٦لإحمن امر أق ؤءث تعال' قوله مرها يا المفاسد 

الألفهل١،فإن دؤوث>ه لم1،ءظلم ستلإ نأيي عيأكئثءوآلت=م 
ثيءوحله العدل دق من يبقى فلا والاستغراق، للعموم والإحسان العدل ق واللام 

إلاثيء وجله الإحسان دق من يبقى ولا ه ، J^lأنز ؤلآ\ش■ قوله: ق اندرج إلا 
حلبإما والإحسازت والإنصاف، التسوية هو والعدل بالإحسان، أمره ق اندرج 

عامةوالبغي والمنكر الفحشاء ق واللام الألف وكيلك، ممسية لغ أو ممالحة 
والأع،ال«لآ،.الأقوال من يدكر وئا الفواحش ^١٤ مسترقة 

إكئز ها آتحا ثآس ءايآءيا عث؛آ وحد، ثالوأ ثمثة وإدا ؤ تعال: قوله — ٣ 
ؤأمثوأأكتط ي أنت ثل و؟ ثثثوى لأ ما أق عق آقوزن إلسصأأ؛ يآم لا أقه 

وبيندعواهم، المثرين عل اش قرئ به يامر أن يمكن فلا ممدة، الفحش لأن 
العدل.وهو بالمهل يأمر انه سبحاته 

يقلأ ؤشإكآقلأأئةإ'ضثة رافقال: الآية ضر ق ١^ قال 
ولاالمشركون يفعله الدى هدا لا الفواحش، يتعاؤلي عباده يأمر أن وحكمته بكإله 

به،يأمر ما ذكر هدا؟.ثم من أعظم افتراء وأي ه مالاثيتوى هؤ ؤ ؤامحؤ0 غره 

•الحل صورة من '٩ آية )١( 
.(XAn)_.،^_i^(Y)

الأعراف.سورة من ٢ وآ  ٢٨الأتان )٣( 



4^

الفللملا والعامحلأت، العبادات ق بالعدل أي• ه إكسط رق آم •ل ؤ فةالت 
والخورارل١،•

ومحرملهثأذلأبنت ومحل ؤ ت رسالته ووصف نبيه وصف ق تعال قوله — ٤ 

والاومحبتها لها والفهلر السليم العقل قبول من عفليمة مصالح فيها والعليبات 
لها،والفهلرة السليم العقل لكره عفليمة مفاسد فيها والخبائث وآثار، مناير من تسم0 

أصرار.من وتعقبه تحلفه ولما 
بهبحط لا ما وفيه إلا رسوله به أمرهم أو الخلق به اممه أمز امر من فإ 

وتحفىالصالح هده بعض العباد يدرك قد التي العفليمة والحكم الصالح من الوصف، 
منها.ممر عليهم 

الوصف،يه بحهل لا ما الفاسد من وفيه إلا عنه اممه نهمر نهمر من، وما 

لوحدوضرها والأخلاق العاملات وأحكام الشرعية العبادات الحبي تامل ولو 
من،سر جرء إلا يدرك لا أنه مع الحقول، يبهر ما ومنافعها وأسرارها حكمها من، 

تعال.افه علم ي التي وممالخها حكمها 
التوجهعن، سحثه ولم لخالقه القلب، كتسليم العفليمة الصالح من، فيه فالتوحيد 

الوحدين،بجزاء والفوز يضره، ولا ينفحه لا مثله لخلوق الخنؤع وعدم تعال اممه لخر 
.الثرين عقاب، من، والنجاة 

إليه،ؤينسب، ؤياله يديه، بان ، ؤيقفؤيدعوه يناجيه وربه العبد ب؛ن صلة والصلاة 

(.١٦١)ا(ماءدالأحلكم)آا/ 
)\(آيةماهامر،سورةالأماف،.





اف.سبيل ل الحهاد دبيآ ارتد• 
بدنهالإنسان عل الاعتداء وحرمة القصاص بوجوب الأمر جاء النفس وكبملحة 

دونهأو بقتل ؤإيدانه 
الأمرجاء كإ شاربه، عل الحد ؤإقامة الخمر بحرمة الأمر جاء العمل ولصيحة 

.تعال النه محلوقالت، ق والتفكر العلم طلسا 

والأواط.رس؛مضجاًالآممحاجمحصملأ 
الباطلالأس  Jl_iأثل ص واليي يالاك، الأم جاء |لأو ولمس 

الغرر.أو الخيالة أو الفللم عل تبنى معاملة كل وتحريم والغصب والرقة 
طقالحكمامضسأممرسىوة.

وحففلالقس وحففل الدين لحفغل جاء الدخان نحرم فمثلا؛ 
ومكدا.والقس. الدين لملحة جاء الصوم لوجوب 

علومأن عل الشرعية والقاعل.ة العفليم الأصل بل.ا الوي،.تدلا كه! الولم، قال، 
أمورق للناس النافحة الخترعات وأنولع ؤإعإلها، العصرية العلوم نمى التي، الكون 
اللهنحم ومن ورموله، النه محبه وما ورسوله به اطه أمر في،ا داحاإة أنبما ودنياهم دينهم 

؛.١١٠وامألية المرورية النافع س فتها ئا انماد عل 
أقسام؛ثلاثة إثى قوتها بأءاس، تنقسم الهمالح إن ثم 

فاتن.،لو ؛حيت؛ والدنياالدين لقيام منها لابد التي، دهم، الُتحردرية■ الملحة • أولا 
منوالتحذير الصلاة، ووجوب التوحيد، كوجوب والأول. الأمحرة الرء عل لفد 

الشرك.

(.١١٤)ص للعيي وشرحها الفقهية القواعد منظومة )١( 



بالعباد.والرفق للتوسعة شرعت الش وهى الحاجية؛ اكيحة ت الثانية 

والعرايا.القرض ومشروعية الصلاة، وقصر التيمم، مثل! الشرعية، كالرحص 
وتزيينهوتحميله الثرع لتحسين ئرعت الش وهى اكمحجنية• المصلحة النالتة! 

إِئق)ا(ٍوحسن والظاؤة كالطهارة 
ام!أقثلاثة إل تنقم وعدئ لها الثاؤع إعإل باعتبار المصالح إن ثم 

والئئةالsكتاب، من الشرعية الأدلة حاءت، التي وهي ممرة! مصلحة الأولى! 
ولءإلها٠بقبولها الثريعة حاءين، حيشط المصالحة، هذه 

حجة؛اتفاق.فهده 

إلثبر إعإلها أن يتوهم التي المتوهمة الملحة وهي ملغاة• مصلحة الثانية! 
سيلولا باتفاق. مالغاة فهذه والسنة الكتاب، أدلة محالفتها ْع مفسدة، أويدي مصلحة 

قبولها•إل 

عبكفقال(! رمضان نبار ق الوماع كفارة عن العنأم بعض لأءل؛ز، الأحد سال، 
بالعتقأفتيته ولو ممرآ عثيدأ يمللئ، إنه فقال،! ذللث، ؤ( فنونس متتابعين. نهرين صيام 
إلايزجره فلا واستحقره والأعناق الوقاع علته لهان ربٌلآا، ررأ'ءتر< بالحدث! عملي 

٢.يؤمر؛الهومل أن 

الشريعةمقاصد كتب اكالح رأنولع الخص والكيايت، الشرعية اكالح عن التفيفى الكلام موضع )١( 
وغيرهما.عاشور بن  y،Lialllالإسلامية الشريعة ومقاصد للشاطي ا،لوانقات ; أهمهاومن 

غالبكفرعف نتصدق ثيء ل يكن ولر رممان، ل جامح إذا باب الصيام، كتاب البخاري، روا0 )٢( 

الكبمرىالكفارة ووجوبؤ المهائم عل رمضان تبار ؤ( الخعلع تحريم تغليفل باب الصيام، كتاب، لم، وم

(.١١٤)"ا(الإءتصام)أ/ 



مرعثةغر لكانت مملحة أنبا ظن ولو متوهمة، مملحة هذه أن ثلئح ولا 
الئنة.دليل صريح لمخالفتها 

فدفهده إلغائها ولا باعتبارها الأدلة تشهد فلم عنها! مكون مصالحة الثاثثة; 
مميتا،لرسالة. يالملحة العبياء يميها التي وهم، واعتبارها حجيتها فٍ، الخلاف، وقع 

يلغيها.أو يعتيرها دليل من حالية مطلقة لأما مرسلة؛ 
شاهدلها يكون أن دون الثارع مقاصد ق داخلة متفعة كل المرسلة! فالمصلحة 

أوالإلغاء.بالاعتبار 

أنإلا اض، رحمهإ أحمد والإمام ماللث، الإمام عند حجة المصالح من النؤع وهذا 
ا.١ والكفاراتا. كالحدود والقدرات العبادات ق تكون 

منها!بأدلة ؛، IliJiJلن متد 

يتفقالمصلحة وإءءال العباد لملحة ثرعت فإتبما الشريعة؛ أحكام استقراء الأول،! 
الثريعةمقاصد أعنلم محن المالح رعاية بل الثريعة، مقاصد مع 

ثبتهدونالتي النوازل، ق المملحة يراعون حسءثا ;؛بجؤتبمنم الصحابة عمل ؛^-،_! 
فيها•

فيهيرد لر مما عليه وأحمعوا الصحابة إليه ذم، ما كل أن يرى الشاطئ والإمام 
يجلدلدللئح ومثل الصالح ق الفلر جهة من عنهم صادر هو فإنا الوحفن من نم، 

ا.الصتاعل وتفمين الخمر شاريب، 
محرمةفالبدعة المملحة، وإءالا البدعة ؛؛ن الشاطثي فرمح، لما الاعتصام وؤ، 

تشحشرح ينظر/ الفقه أصول علياء ماحث من دللا واعتارما الرملة المالحة حج؛ة ل الخلاف )١( 
للهلوق"؛/،شرحغصراروٍة ١٦٢الحمول،آ/ ، ٤٤٦ص الفصول 

)■؛(الواساث،)؛/«ا"؛-؛ا،■؛(.



الصحابةفعل ومنها المرسلة المصلحة لإعإل الأمثلة صرب سير الصالح وإع،ال 
به.مثل ما كل ل المصلحة وجه وو؛ن تيغيزعتم 

علنص لا إذ الرملة الصالحة فيه راوالمتد فال: بالواحد الحإعة قتل ذلك ومن 

والشافعيمالك مذهب وهو ذ?فهأن ا-لتهئاب بن عمر عن منقول ولكنه المسألة عان 
أصلحرم إل دلع فإهداره عمدا، قتل وقد معصوم القتيل أن الهلحةت ووجه 

قصاصلا انه علم إذا بالقتل عي الإل ذؤيعة والاشتراك الاسعانة، واتخاذ القصاص 
،.١١فيه...*

فيهتنيهم مأن ؛_ تعانين الخمر شارب جلد عل الصحابة مثل ولما 
علالمسالة إجراء ررووجه فقالت الرمل والتمسك؛الاستدلال الصالح إل الرجؤع 

مقامالمواضع بحص ق الأسباب يقيم الثممع أو الصحابة أن المرمل الاستدلال 
الإنزال،محرى محرى ممرة أحكام ق الإيلاج جعل فقد الحكمة، مقام والمفلنة المسسات 

الخلوةوحرم نفسه، كالمردى مرد ثم يكن لآ ؤإن العدوان محل ق للمئر الحافر وجعل 
ذريعةالشرب فرأوا المائل، من ذلك مر إل الماد إل الذريعة من حذرا ؛الأجنبية 

—قالوا — كران الإل مابق أول كرفانه العند الهذيان كثرة تقتفيه الذي الافتراء إل 
عليعنى لها أصول لا التي المعاق إل الأحكام إسناد عل الأدلة أوضح من هذا ف، 

. ٢٢^^^;١٠^الصحابة من مقعلؤع وهو به الخصوص 
تومنها المملحة عل أحكامها بنو لاجتهادات أمثلة هتمحب الشاطبي صرب وقد 

الرائطوينالخلناء وقضاء ثإنن، الخمر شارب وحدهم واحد، ا ممحفق القرآن حع 

(.١٢٥)ا(الإءممام)مآ/ 
)آ(الإءممام)آ/ماا-بماا(.



ذلكوغثر الصنيع يتف>مين 
هى؛الرسالة الصالحة لإعإل شروطا رصعوا قد العبياء ولكن 

فيها.مشكوكآ أو متوهمة تكون فلا الصيية، وجود الغلن عل يغلب أن ~ ١ 
والعقل،والمال، والقس، )الدين، الخمس الكليات ق الصلحة تكون أن — ٢ 

والعرض(.

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

الشريعة.ومقاصد وقواعد أصول مع تتفق آن 
ألأ-عارضماولأإحاعآ.

العبادات.ق تكون ألا 
الزكاة.وأشاء كالوارث المقدرات ق تكون ألا 
خاصة.لا عامة مصلحة تكون أن 

كوماإل تنتقل بل الصيحة، هدْ إتمال محز لر الشروط هدْ من شرط اختل فإذا 
إعإلها.بجون لا بدعة 

*ا■'؟(.تا(الإءممام)ا/





فقط.صدقة غثرهم وعل وصلة، صا>ةة لأنه غثرهم؛ 
لقلبه.وأصلحها وأنفعها آكدها النوافل من العبل. ويقدم 
بجعلهما للمعقول يعرض أن إلا مقفول، عمل عل فاصل عمل كل ويقدم 

أوللل.عوة ؤلريقا يكون أو مهجورة، سنة أو لقلبه، أصلح المقول يكون كان أفضل، 
عملأو مكان أو زمان بالمعول يرتثهل أو والشحناء، العداوة ؤإزالة القلوب، تأليف 

فاصلاؤيكون عليه القدور فيفعل بالأففل العمل عن عاحزأ العبر يكون أو فاصل، 
الفاصل؛العمل يخته لا حنث القفول العمل إل حاجة بالمد تقوم أو فه، حل 

حينئل..فاصلا حقه ق الفضول فيكون 

قراءةمع الوذن إحالة فتعارض يفولتا لا الذي عل يقولن، ما الُثادارتإ من ويقدم 
تفورت،١لا القرآن وقراءة وقتها يقويته لأنه الوذن؛ إجابة تقدم القرآن 

الوأن الإمكان، بحب، الصالح تحصيل عل مثناها الثريعة اران القيمت ابن قال 
تحصيليمكن ولر تزاحمت، ؤإن حملت،، كلها تحصيلها أمكن فإن ثيء، منها يفوت، 

٠١٤^٠١^طلبا وأشدها وأهمها أكمالها قدم الباُض بتفوبك إلا بمُضها 
القاعدة:ثهذه يدل ومما 

قأئصلهاسنته، — وستون أويضع — ؤأسعونى بقع رُالإذءاف قوله — ١ 
مممحالإتمان«رأ؛ّمحُ،ولآائإسالآذىضاني، 

فإذاوالرتبة، العلو ق الدين نيا أتى التي اكالح تماوت عل الحديث دل حيث 

(.١٩/٢)١(٠دارجالاعين)
بيانباب الإيعاز، كتاب ومسلم، )ح؟ا، ٥(، ١ )ا/ الإيعاز أمور باب الإيعاز، كتاب البخاري، رواه )٢( 

له.واللففل ٣(، )حء (، ٦٣/ ١ ) الإيعاز من وكونه الحياء وفضيلة وأدناها وأمحضالها الإيعاز شعب عدد 



لنزما فإن الطريق، عن الأذى إماطة وأدناها التوحيد، شهادة ل متمثلا أعلاها كان 
والبعدالقرب، مدى ح_، بينهإ والنرول، العلو ق متدرج المصالح من ١لطرءين هدين 

إلكلضا■

منلِبيإقكم مآ ؤآقمعؤأتنس ؤ ت تعال قوله ق ك،ا لأحسن يالأخي؛1 الأمر — ٢ 
وقوله^رآ،، يأ-صجإا ا•ئJوأ ؤ، نأمر ؤ تعالت وقوله ، ي١٢رنآ؛ءظم 
لصننةهل٣/ُوميمن ؤةئنبماد 

تصرقد ~ الخمر وشرب، الميتة، كأكل ~ الشريعة ق المحرماين، بحض نجد ايا — ٣ 
راجحةلملمحة فاصلا المفصول يصر فلأن الضرر، ولغ الراجحة للمملمحة واجبة 
أول•

الأمرينأحد تفويت، ( juالأمر دار ارإذا تقعيدآت قولهم القاعدة عموم ل ؤيدخل 
تحصيلمن أول بدل غثر إل يفومتح ما تحصيل كان أحدهما، تحميل يتضمن وجه عل 

ببدلهعنه ؤيتحاض يحارصه ما يقدم مقامه بدله يقوم ما لأن مقامها٠؛ بدله يقوم ما 
بالكلية.يفوته عليه غثره تقديم فإن له، بدل لا ما بخلاف 

•الزمر مورة من ٥ ٥ آية ( ١ ر 
الأعراف.سورة من  ١٤٥آية )٢( 

سسورةالزم.١٧)ع(\لأح\ئ 



 .٨٨
ءئفمهبة/ئقو؛س منظومة ٣^ 

الفامسلمس الأذث—ى ثنئ؛ك_ب وص——ئهو_سزاحماكام__ل  ١٤

أحدهماق العبد يغ أن لأبد بحيث وتعارضت اشامحد تزاحمت إذا وكيلك 
ية.منمهإ والأحق صررأ منهيا الأدنى إل يعمل أن محب ■بثي 

الشريعة.كاصد الوافق هو هدا لأن 
:المعنى هدا توصل قواعد العلياء قعد وقد 

الأخف((.بالضرر يزال الأشد ))الضرر تةاءا.ة ومنها 
أحفهعا((.بارتكاب ضررا آعفلمها روعى مقيتان تعارضت ))إذا وقاعلأةا
تراعىالمالح أن كعا نفيا تراعى المفاسد لأن بإزالته؛ تكون أءظمه،ا ومراعاه 

امحانا'•
ألقوم،متاعهم يالقاء السلامة وظنوا غرقها بالسفينة من حثي إذا فيئا له ومثلوا 

حياته.ترجى كانت إذا الولد لإحراج المتوفاة المرأة بطن ثق بجواز له ومثلوا 
((.الثرين أهون ارمحتار وقاعدة؛ 

كأنأحدهما، وقهمع من لأبد كان إذا محريأ أحفهءا لدم محرمان تعارض فإذا وعليه• 
تحريا.أحف لأنه المشتبه؛ أكل قا"م مشتبه، وأكل ميتة أكل عنده يتعارضن 
ضررأ.أحف لأنه المكروه؛ لدم ومكروه محرم تعارض ؤإذا 
كراهة.أهوميأ لدم مكروهان تعارض ؤإذا 
٠٢١١العلمااأولوا علميه فاتفق عاقل كل يمله واضح راوهذا النجارت ابن قال، 

أمكن،ما الكلفين عن الضرر رسر اقتضت، الشاؤع حكمة ))إن القيم؛ ابن وقال، 

(.٤ ٤ ٨ / ٤ ) النير الكوكب رح ثا 



/ئفقهة/ئ^^؛ءم، م،_اظومة سمح 
:&< ٨٩ه: 

صرربالتزام رفعه أمكن ؤإن حاله، عل بماه منه أعفلم بضرر إلا رفعه يمكن لر فإن 
به((رفعه دونه 

القاعدة:هذه أدلة ومن 

قولهتعال:ؤ- ١ 
أحينوأكئنه عندآقإ' آكؤ منه أنيوع وأكتحدآلمإووإ-ماج هء ويكمث؟ أم مهؤ( 

ةآلثل4رى
النفس.قتل صرر من أشد الكفر صرر لأن الكفر؛ عل النفس قتل فقدم 
تدرحات أرع عل القيم ابن جعله حنث المنكر، إنكار ذلك ومن 

صده.وءذالفه يزول أن الأولى؛ 
بجملته.يزل ل؛ ؤإن يقل أن 

هومثاله.ما نحلفه أن الثالثة؛ 
منه.هوشر ما محلفه أن الرابعة؛ 

والرابعةمحرمة.اجتهاد، موصع والثالثة مشروعتان، الأوليان فالل.رحتان 
إنكارككان بالشهلرنج يلعبون والنوق الفجور أهل رأيت ارفإذا القيمت ابن قال 

ورسولهافه إل أحب، هو ما إل منه نملتهم إذا إلا والمبرة، الفقه عدم من عليهم 
ونحونللث،ّالخيل وساق . ١٢٠النثاكرمي 

فإنوتصديه، مكاء ملع أو ولعب،، لهو عل اجتمعوا ند اق الفرأيت، ؤإذا 
هولما تفرغهم أن من محر ذللت، عل تركهم كان ؤإلأ الراد، فهو اننه ٠لاءة إل عنه نقلتهم 

القرة.سورة من ٢  ١٧)■؛(آة 





ارفقء،ةرثممواس منظومة  ٢٣
-ص٩١ء  ت

حلبعل منيمة الحرم مفاسد لغ أن هذا عن فنتج • انتطنتم'؛ ما منه يأئوا ي|ثتيء، 
•أوواجا مندوبا أو مباحا المثرؤع مصالح 

النهي.ق الشائع لحكمة مناقية مضار من الناهي عل يرتب ولما 
حن.يعل. ولو آحر بفعل تتحمل قد الأمر ق الملحة ولأن ~ ٤ 

منهاتبأمثاله العناء لها ؤيمثل 

ومنافعأرياحا فيها أن ولو والدخان والخيرات بالخمر الاتحار نجربم ~ أ 
اقتصادية.

كانؤإن نسائه عل تطل كانت إذا داره ل نافذة فتح من جاره الحار يمغ ~ ب 
له.منفعة فيها 

يقدمفانه مرحوحة والمدة راجحة الملحة كانت إذا القاعدة هذ.ه من تثنى ؤي
وحديثالحرب وق الناس بين به يصلح الذي ب الكف. حواز ومنه الراجحة، الملحة 

الكازبّمقسميه من أرجح فيه الملحة لأن امرأته؛ الرجل 
صراراء.ولا صرر ُرلا قاءدةت والقاسي المالح اعتبار قاءا.ة ق يدحل وتما 

الخمس.اممرى الكلية القواعد إحدى وهي 
قوالفرؤخ المائل من ممر عليها يشني الإسلام، أصول من عظيم أصل وهي 

الفقه.أبواب 
*؛^ ^٠١١٠ررالضرر القاعدة هده عن بعضهم عبر وقد 

ا،الزالاا.ررالضرر وJالفظت 

اللفقول اش رسول بسنن الاقتداء باب والسنة، بالكتاب الاعتصام كتاب البخاري، رواْ )١( 
(.٧٢٨٨^(، ١٢٥ )ّآا/ [ ٧٤^بيَإناتاهلمقال: تحال: 

(,١٣٣٧^(، ٩٧٥)t/ العمر ق مرة الحج فرض ثاب الحج، كتاب ومسلم، 



النبويالحديث للفظ ومرافق وأعم أشمل صرار® ولا صرر ب—ررلأ والتمر 
.الشريف 

المنفعة.خلاف والضرة الضر، خلاف اللغة ق والضرر 
مطلقا.يالقر ممسية والضررإلحاق 

القابلة.جهة عل بالغتر مفسدة أوإلحاق بالضرر الضرر مقابلة والضرار 
ررلأذالأ النبي أن غ؛؛أقيبماا عباس بن عبداممه حديث القاعدة وأصل 

تيرلأفزان<>".

فرق~ والضرار الضرر أعني ~ اللفظين ب؛ن هل *واختلفوا ت هنته رجب ابن قال 
لا؟أم 

التأكيد.وجه عل واحل. بمعتى هما ت قال س قمتهم 
فالمضالفعل، والضرار الأمم، هو الضرر ان ت قيل ثم فرنا• بينها أن والشهور 

كل.لك.حق الضرر؛غيرِ ؤإدخال الشؤع ق منتف ه نفالضرر أن 
عليدحل أن والضرار به، هو يتممع با ضررآ غثرْ عل يدخل أن الضرر وقتل؛ 

^اورجح الممتؤع منه ؤيتضرر يضره لا ما مغ كمن يه له منفعة لا يا ضررأ غارْ 
الملاح.وابن عبدالر ابن منهم طائفة القول 

وجهعل يه أضر قل• بمن يضر أن والضرار يضره، لا بمن يضر أن الضرر ت وقيل 
جار.غر 

حق•بغثر والضرار الضرر نفى إنا »تإآثمحغ فالني حال وبكل 
رض. فيعاقب اف حدود تعدى لكونه إما بحق أحد عل الضرر إدخال فأما 

ثمحرثبه.تقدم ( ١ ) 



اسهيةامممإس منظمبمة  ٢٣
أه ٩٣ظ  ت

ؤإنإقطعآ، مراد ضر فهذا بالعدل مقابلته ا،لفللوم فهللب ضره ظلم كونه أو جريمته، 
االاااه_.ض... شر الضرر إلحاق الراد! 

،:jr،cjjملي رجما ابن جعله حق الضيربضر ؤإدحال 

الوصيةق كالضارة الخر بذلك الضرر سوى غرض ذللخ، ق يكون لا أن أحدهمات 
الثلث.عل بزيادة لأجنى وصية أو فرصه عل بزيادة الورثة بعض بتخصيص 
أشهر،أربعة عن الزيادة مع الرأة من وكالإيلأء -با، للإضرار المرأة وكمراجعة 
المضئلرمن الثراء أو وكالبح ليحزما؛ذللث، ولدها إرضاع من بمنعها الأم وكمفارة 

٠لفرورته امتغلألأ ببخه 
فيهبإ ملكه ق يتصرف، أن مثل صحح آخر غرض له يكون أن الثاقت دالنؤع 

عاصفيوم ل نارآ أرضه ق يزجح كان ضرْ، صرر إل ذللث، فيتعدى له مصلحة 
ماؤها.فيذهب جاره بثر من بالقربح بئرأ محقر وكأن يليه، ما فيحترق 

يمغكان بذلك الممنؤع فيتفرر له توفرأ بملكه الأنتفاع من ضرْ يمغ أن ومثل 
بذللمثج.ضرر هو عليه وليس به، والارتفاق بملكه الانتفاع من الحار 

ظلملأنه وحماعات؛ أفرادا والأمة الفرد عن الضرر نفي ل صريح القاعدة ولفغل 
بالعدل.وأمر الظلم حرم وافه 

وقعفإذا ممأكن، طريق بكل وقوعه قبل منعه ق الاجتهاد يقتفى الضرر ونفي 
تكراره.محن الواقية التدابثر واتخاذ به رفعه يمكن ما بكل رفعه وجب 

جزئياتوقائع ق كلها، الشريعة ق منعه مبثوث، والضرار الفرر ٠١الشاطئيI قال 

(.UY\Y/Y_»؛)الملوم )\(جا.ع 
(.١٩٠>أ/ا/ها(،الأسالاكار)ما/ ، ٥٧ويظرjصيناهمروالضرار:ثرقالأ;وار)أ/ 





هثجإس^^بميامم^؛موثاك^^يةِج 

ولاصرر ررلأ نال• صئث'هوبج النبي أف عباس بن عبداف حدث ٢" 
ي>ان."".

النقيةالكرة لأن مطالقا؛ الضرر نفي عل دل الحديث ®إن ؛■! ijufeiالإستوى نال 
ؤإذاابواز، عل بل قطعآ، الوقؤع عل ولا الإمكان عل واردأ ليس الض وهذا تعم، 

وهوالمدءىاال'اا.الحريم الحوازئت انتفى 
افرسول قال خئييبمنن الأنصاري قيس بن مالك صرمة أي حديث ٣" 

،.٤١علتؤ((اف ثاى شاي زمن به، اف أصؤ صائ »ةن 
نحريمهادليل وهو تعال، الله عند من جنسيا من بعقوبة الضارة عل فتوعي 

.لها اض وبغض 

صررفكل أنواعها بجميع الإسلام ثريعة ق محرمة والقارة والضرار والضرر 
الأصل.هذا ق داخل محرم فهو حق بغتر لم مإل أوصله 

والثراءالبيع ق والغش الغني ومعلل والربا حر الالله حرم ذلك أجل ومن 
لزوجته يكن أن الزوج ومغ ورثته، لعض والمورُن، وصته ل الوصي صرار محل 

الطلاقمحورة من ٦ آيت ( ١ ) 
نحريجه.تقدم )٢( 
(.٤٨٧)ص للامحتوي الأصول، عل الفرؤع ريح ق التمهيد ، ٣١

>حهمآ-"ا(.(، ٤٩القضاء)؛/ من أبواب، الأقضيت، محاب أبوداود، دوام )٤( 
>احديثاوُالت (، ١٩٤•)ح ٢(،  ٩٣/ )؛ والغش الخيانة ل جاء ما باب والملة، الر مماب، والرطى، 

حسن

(.٢٣٤^٢ (، ٧٨٥)آ/ بجاره يضر ما حقه ل بش من باب الأحكام، كتاب ماجه، وابن 



س

نمها.عليها يفيق أوأن بيا يفر مكن 

الخواح.ورصع والإهالة المجلس وحيار الشفعة شرعت أيضا ذلك أجل ومن 
ومنها:اثماعدة مده على مسد فرعية هواس وذحرانملماء 

بالضرر:١-اكررلأ.زال 

الضررلهثلأثحالأت:إزالة 

بالكلية.إزالته محب وحينثلم. مهللقا صرر الإزالة عل يرتب لا أن الأوش؛ 
أجلمن الأحق الضرر فرتكب أحف صرر الضرر إزالة عل يترتب أن الثانية؛ 

الضررالأعفلم.ينع 
تقدم.كإ مفدة وأنلها أدناها فيمدم الفاسد تعارض ق داحلمة الصورة وهده 

فهداله اؤيآ مأو المزال الضرر من أكثر صرر الضرر إزالة عل يرتب أن الثالثة؛ 
القاعدة.؟هده المعتي هو 

أمكنما صرر بلا يزال الضرر بل منه، أمد هو بإ ولا مثله، بضرر الضرر يزال فلا 
أعل.ولا و بما محوز ولا أحم، فبضرر ؤإلأ ذللئ، 

ومنغرم، عل بضرر ه نفيفدي أن له يح لر نل ؤإلأ غره نتل عل أكره فلو 
يالضرر.يزال لا الضرر لأن فقثرأ؛ كان ولو قريته نفقة عليه نجب لر ه نفنفقة عن عجز 

اثقاسة;هذه على يدل ومما 

قالالناس، فتناوله المنجد، ق بال أغرابأ راثام قالت مريرة أبت( حدث 
هإثإماء، مى ذنوبا أن ماء، مى نجلا بؤله عل وهريقوا يعوم ءت1ةهءقءدلخ؛ البي ثم 

تنئرين«أا،.ولم'تبمئوا 

(.٢٢)ح• (، ٣٢٣)\/ المجد j \ؤود عل الماء م، بأب، الوضوء، كتاب، الخارى، رواء ( ١١





:اثقاعدة لعموم الخصصة القواعد ومن 

العام:الضرر لدغ الخاص الضرر يتحمل — ١ 
الخاصبالضرر يزال والعامة للأمة الحاصل الضرر فإن واقعا الضرر كان فإذا 
المساوتين.وأدنى الثرين أهون لأنه بالواحد؛ 

أهوننحمل باب من و3كن به، الرصى باب من ليس يالخاص للضرر إيقاع وهو 
علوقوعه من أهون به الخاص عل فوقوعه محالة لا واقعا الضرر كان فإن الثرين 
لضررهالعموم 

الضرربه ويدغ بقتله الخاص الضرر فيتحمل الناس يفتن لأنه يقتل؛ فالساحر 
للأمة.الأعم 

فيمغمحموعهم عل صرر :ها محمل التي المحرفات من الناص آحاد ويمغ 
حانوتانحاذ س ؤيمغ الناس، أرواح عل حرصا الهلس، مزاولة من الخاهل التهلسا 

الذيللضرر دفعا والقهلن والكب، الأوراق فيها يباع التي العامة الأسواق ق فيه يملخ 
يلحمحام•
غثره،إليها محتاج الفقيه إليها محتاج كإ ~ عموما المصالح قاعدة — القاعدة وهذه 

علميهاأحكامه ليبني والفاسل. بالصالح العلم إل وأحكامه أقضيته ل محتاج فالقاصي 
ودفعا.حلبا 

والمفاسد،المالح فقه إل محتاج المسلملإ؛ن وشبانم، طلابه مع والري المعلم وكارا 
المفاسد.أعفلم ونحب، الصالح أعل وتقديم 

المصلحةبتقديم المدعوين حال يراعي أن تعال الله إل الداعي عل محب وكدللن، 
الفاسد.عنهم ؤيدغ الصالح هده لم محقق وما لهم الأنغ الشرعية 

أمرهمحال ق الكثرة الصور س تعرضه النكر عن والناهي والأمر؛الحروف، 



الفاسدولغ الاستصلاح ق الشرعية القواعد طبق لو ما المنكر، عن وميه بالمعروف 
الناسأمعد س لكان ودفعا درءأ والمفاسد حلبا المالح رعاية ق الأولوJاتا وتقديم 
للاكار.الشرعي المنهج بتْليق 

موظفيه.ْع واكJر أولاده ْع الوالد ق الخال وكذا 



//ممهبة/ثقو/س منظوئن همح 

ثنسثررUoأنjjrِفيييىيواعدالن-ربنؤالتستر " ١٠
إحدىهي عظيمة شرعية قاعدة ليقرر اليت هذا تعال اش رحمه ١^^، وصع 

التيسآرا،.نحلب راالمنقة قاءدةأ وهي الكمّى الخص الكلية القواعد 
الينوهو مّ التعصد هو التيسثر اقسمُاا النزيعة قواعد *ؤمى ت نوله 

والسإحة.

له.عرصى أي ااو1ثهاات وعسثراا1 أْؤرواثه كل ررل ونوله! 
اليسر.صل والغلغلة الشدة وهو العسر من واكعيرّ! 

التبمّاا.نحلب ررالمثنة دلفذل1 القاعدة العبياء وعند 

كدا.عليه سق تقول! والخهد، والحرج الضيق والمشقة! 
الثقة؛من أحدآ الثقة. الطويل فر المحمي ومنه وأحرجه، عليه ضيق أى• 

السافر.عل لمثقته 

والليونة.البر نحلب لمثقة ف1 يه، ونحيء نوئه أي• التيبّ*؛ ®نحلب وقولم! 
الإمامامحتعإل وهو  ٠٠اتسع الأمر ضاق ررإذا بلفظ! القاءاJة عن يعضهم ويعبر 

افهرا،ارخمه الشافعي 
حرجتهليقها عن ينشأ التي الأحاكام *أن العام: القاسة مضى فان حدا وعيص، 

المكالفقدرة تحت يسر بإ تحققها الشريعة فان ماله؛ أو ه نفق الكلف عل ومشقة 
.١٠وسعته 

ولاواستطاعتهم، الكلف؛ن قدرة تحت، داحلة أما الشريعة أحكام ق والأصل 

■اا(،الأشاْواكلامسمشصص(لأ•/ ١ )؛(يفر/اكورلازركثي) 



اسهيةالقواس منظومة 

إنبل لالمكالفين بالنسبة فعله يستظع لا ما أو شاق هو ما الشريعة أحكام ق يوحد 
به.كلفوا مما أكثر يطيقون الماد 

الأمة،إخميع موصع هدا 
قللئكلف مقدوره عنها نهمر الض والنواهي تعال اف شرعها التي والأمور 

أساباالحكيم الثايع جعلها التي العوارض من للمكلف يعرض مد ولكن الأصل، 
سبحانه.منه رحمة للتخفيف 

الركنهذا يسقط والمشقة المرض عند ولكن ركن، واقفا الصلاة أن فالأصل 
القحود.ونحزئ 

وبرءالمسافر حلول حتى والمريض المسافر يعذر ولكن رمضان ق واجب والصيام 

اريض•
الءاد^تالوحمم^ت الثططت ضابد 

عنهاتفك والتي المحتال، عن الحارجة هي والتيبر التخفيف، تحلب التي المشقة 
قلها أثر لا فهدم غالبا العبادات عنها تنفلق لا والتي المعتادة المشقة أما غالآ. المادات 

والتخفيف.التيسثر 

ليستيسيرا تحلم، مشقة كل أن ق القاعدة إطلاق أن ( jwأن هنا الأهمية ومن 
منهاالخإء ليحدد الشاق أنولع تعدد ولكن محالة لا مشقة نؤع فيه تكليف، فكل مرادآ 
.التيسير يجلبط  ١٠الأدلة حلال ومن 

فقدللمشقة والقاصد القواعد علعا•، يم تقذكر محن الحانبط هذا ولإيضاح 
المشقةإللأثةأةساملمنسموا

. ٣٢—  ٢٧ص الكلف ذات من الصائرة التفسء عل ءالثقت كتابي ل أوّع بشكل السألة بحثت ( ١ ّ 



ا/فمهدةاوقو/ءف منظو«ة سؤج 

ومتاسروالأطراف القس عل الخوف كمئقة ت ثديية عظيمة مثقة الأول: القسم 
والخفيفاكسآر نحلب الي وهي الشقة أحكام عليها بيت التي دهي الأعضاء، 

إليها.الخفاف ولا لها أثر لا فهدم الأصاع كوجمر ت الخفيفة الثقة الثاني: القسم 
حكمهاأحاو الأول من دنا فمن الرتبتتن• بتن المتوسطة الثقة الثالث: القسم 

حكمهارا،.أحو اكانية س دنا ومن 
تحقيقا.عندها يوجب ولا الشرعية، الدكاليف نارية من نمنع لا العادية فالثقة 

بمقصودليس أيضا انمادة الثقة من العباد عل اكابتؤ ٠ااككاليفا الشاطئي: قال 
علالعانية الصالح من ذللث، ق ما جهة من بل الثقة، جهة أجل من للثاؤع الطلب، 

الكلفإ....«رآ؛.

الحرج؛وأصل  ١٠الشاطئ؛ يقول كإ صيما ولا حرجآ نمى لا اثمادة والثقة 
ولالغة بحرج فليس مثلها اثماد الأعإل ق الثقات، معتادات من كان فإ الضيق، 
والأحبارالمحبس وهي شرعية لحكمة وضع الحرج من الؤع وهذا كيفإ شرعا؛ 

مفصودالحرج من هو ما إذن تغن فقد الغائب،، ق اف ءالم4 ما الشاهد ق يظهر حش 
ض((لم.والحمد بمقصود ليس وما الرفع، 

منالصادرة الخفيفان عل يطالق علمي اصطلاح ثر® البنحلب، المشمة ٠ وقاعدة 
ترحماالظنون أو المتيقن المشقة عارضي نتيجة الشريعة أحكام ، لخفيفالشريعة 
.ها نفالشريعة محن وتحقيقا 

الوانقات(، ١٧٢)م/ للزركثى القواعد ذ الثور )ا/ح'اآ(، الفروق شرعا: الثقة ضابط j يطر )١( 
٢(. ٥٨ا/ محيالزحل) د. الأرمن الذاهب وتيقاماق القواعدالفقهية ٢(، • ٦ )آ/ 

)آ(الوا»قا-ت،)آ/هاآ(ء
(.٢٧٣)•ا<الواساذ،)آ/



الضفنهيةاثقواس منظومة شرح 

الشريعة،ير من جرء هي بل الوامحع العني الثريعة ير بالقاعدة يراد ولا 
أحكاممن نحقق كل كرير إليها الاستناد ولا بالقاعدة الاحتجاج محوز لا وحينها 

•ر البدعوى ريعة ال

:أدلتها ومن الأمة ؤإجماع والسة الكتاب عليها دل قد القاعدة وهده 

ييداسؤ اض ثال ~ ١ 
سحانه.ض مراد غر والعسر والثقة لنا، اض إرادة والرفق فالير 

متاإلأوسع٠الأيكتف ءا«نوأ أال؛رنت> ؤ تعال؛ اف قال آ~ 
٦.أُيىصآءأهميءتُق0 

الما اش يكلمهم ولر وسعهم قدر الصالحات وعملوا أمنوا أمم عل الأية دلت 
الحنة.أهل من فكانوا يتليقون 

ا.ؤوماجملرعينفيأمح،تيحج تحالت اض ال ق٢ 
الكلف.عل حرج أي سبحانه نفى 

يلذبمر، الديذ هدا *إئ نال؛ ٌإبمنشوغ الني عن محمحيتن هريرة أب حدث - ٤ 
بمائالدينمحيظه...«لْ،.

لأتياعه.مشاقته ونفى الدين، هدا يسر فاثبت 

العالآالشريعة لأيسر كتاب ق التوهم ودفي منها الصحح لتأكيد وصرايعله يمعاله الشريعة ير بحثت )١( 
والضراطء.

.القرة محورة من  ١٨٥آية )٢( 
.نّورةالأءراف. ٤٢آية)٣( 

الخحصررة من  ٧٨آية ( ٤ ) 
احر.وعواصع (، ^٩٣(، ٩٣يسر)>/ الدين هذاإن باب الإي،ان، محاب البخاري، روا، )٠( 



ثحت^

الإنسانمحمل بان الدين ق التنديد عن الهي الحديث؛ ومعنى ٠٠رجب؛ ابن قال 
اءشديدة بكلفة إلا نحتمله لا ما العيادة من ه نف

الآدياناي ءتإإف؛ءثهوثؤ اض لرسول ررقيل قال؛ قؤهبمتمحا عباس ابن حديث ه~ 
1 ^؟ ١١ :Jii اثذ((لم_؛

محبوبة،كلها الدين حمال لأن الدين؛ حمال أي؛ الدين ارأحب حجر؛ ابن قال 

اض١١إل أحب فهو سهلأ~ أى ~ سمحا منها كان ما لكن 
الأحذوعن الدين ق النطع عن الهي الحديث من ارؤستفاد القرطي؛ ومال 
الأمورا،جح ق باكثديد 
قالاليمن إل صإآة؛شظ بعثهإ لما ُءءؤثقبمتعا جل بن ومعاذ موسى أب حديث، ٦— 

٢.ولاءثااار وطاوعا محزا،ؤضاولأما، 
 —W ،أحذإلا امرين يئ اطه رسول نؤ ررما ئ.بمها؛ عائثة وهالت

(.٧٦/ )١ رجب لأبن الباري فتح ( ١ ر 
تغليقق حجر ابن وصاله وفد (، ٩٣/ ١ ) يسر الدين ،uJ؛ إن باب الإيءان، كاب معاقا، البخاري رواه ( ٢) 

)Y/؛؛(.اسق 

x٢١(،)ح٨•١٧/٤الإمامأحلjافد)يارواْ 
(.^١٧٨٢( • )٨ ص فقهوا إذا الخلق حن باب الفرد، الأدب ق البخاري ورواء 
صىالفرد الأدب نحريح ق الألباق عنه وقال -حسناا، لرإصنادء ٦(! ١ / )١ الباري فتح ق حجر ابن وتال 

لخرء®.وحن (؛ ١٠)٨ 

ابري)ا/اأ(.فتح )٣( 

(،٦٠)a/ الودلع حجة قبل اليمن إل ومعاذ مومى أرِإ ؛عث، باب الغازي، كاب البخاري، رواء )٥( 

٢(.٠ ٠ ١ رح (، ١  ٥٨٦! ٢١خمر مكر كل أن بيان باب الأشر؛ةا كتاب ومسلم، 





القواعدا/فقهيفمنظومة شرح 

آلمحقعثين ومحزم آليثت ثلأ ومحل آشمحم عي دبمثم ألمروق 
وسكرو»م،دعريده ءاممحأ وأ'هلآفيكاثئ>نيثأضوحب ديمخ

 J١ولاتعالت وقوله ٢ .'هل نمأل٠ددمك^ تضأوكش محأئ٠برأآمحآمحئ٦ف^^
ممئ'لكصِسئ4رأل

القاعدة:٥^^٤ وض 

الحيواناتوأوراث كأبوال فيه يوثر لا النجاسات من عنه الماء صيانة يعسر ما أن 
والمنل•لكلحار بالناس اختلاطها يكئر التي اللحم مأكولة غم 

علالمح مشروعية من محة الالثريعة به جاءت ما ومنهات 
عنيؤخرها ولا عنه يضل الصلاة واجبات ص عنه العبد عجز ما أن ومنها• 

ونتها•

الحدننرغ ق استماله ل الضرر خاف أو اتاء عدم عند التيمم مشروعية ومنها! 
والأكثر.الأصغر 

للقبالة.استقبال ولا نيام بلا الفر ق الراحلة ق التهلؤع صلاة جواز دمنها• 
الوقتخروج بعد عليه إعادة لا أته بوجوبه جهلا الواجب ترلث• من أن دمنها* 

وجوما.يعلم لا وهو طمأنينة بمل؛،•ون كمن 
افر.للموالقصر الحمع جواز ومنها• 
ببدلؤياق يكفر فاته مشقة بفعله عليه أوكان المذور فعل عن عجز من أن ومنها* 

المدور.

)ا(آ؛ةيه\ْنّورةالأءراف.
)أ(آ؛ةآ'،م'اسمرةاوقرة.



ؤيقفي.يفطر الصيام عليه يثق الذي المريض أن ومنها: 
وتمفيان.رمضان ل تفطران اء والنقالحاممى أن ومنها: 
اللضرر كان إذا قهلعه محوز التتاع فيه يشترط التي الكفارة ق الصيام أن ومنها: 

منه.الاحتراز يمكن 

بيلأ.ّإليه ا<سهلاع من عل إلا محب لا الحج أن ومنها: 
العمر.ق واحدة مرة إلا محب لا الحج أن ومنها• 
إليها•الضرورة عند الإحرام محظورات فعل جواز ومنهات 

اهمها:كثيرة وللتيسيرأسباب 

النيان:— ١ 

الثه.شاء إن آتيه قاعدة ل عليه الكلام وسياق عن.ر، لأنه ، للتخفيفبسم، النيان 
٢-الخطأ:

الحكمفيتخقف، القائل، أو الفاعل يريد ما ، حلافعل القول أو الفعل يقع بان 
تعال.اممه ثاء إن آتية قاعدة ق عنه الكلام وسيأق الأ3لأ، لهذا 

■ا-س:

مبهو الذي والحهل بعضها، أو كلها الشرعية بالأحكام العلم عدم وهو 
كالخهلبه، ؤيعذر الحهل فيها يقع أن يماكن الخي ائل المق الحهل هو للتيستر 

منيوحد ولر عليه نشا الن.ي والخهل الإسلام، حديث وجهل الأحكام يجزتيامحت، 
إياه.يعلمه 

؛-الإما0:

آتيةقاعدة ق عليه الكلام ق وسبأ يرصاْ، ولا ه يرين. لا ما عل محمول المكره لأن 
تحال.اممه شاء إن 



٠٨ص 
/ئفقهيةرئقورس منظومة سمح 

ْ~الرضت
الوقوفعنه ؤيقط الملأتئن فيجهع التخفيف؛ بب يالبدن صحة فتغثر 

بدلالتيمم له ؤيأح القضاء، عل ندر إن الزء بعد ليقضيه رمضان ل ويفطر للصلاة، 
ذللث،.غثر إل الوضوء 

ا"-الفر:

رمضانق ؤيفهلر الصلاة، فيقصر والتخفيف، التوسعة أسباب من والفر 
الخمعة.عنه قعل وت

ايلوى:لعموم انمر ~ ٧ 
الابتعاد،أو التخلص المرء عل يمعنا بحبنا البلاء ثيؤع هو اللموى وعموم 

عنها.الاحتراز مشقة ْع تطوانها لكثرة ومررها؛ الهرة فم كطهارة 
هي:أنواع له الإسلامية في والتيسير 

تلإسقاط با تمثر ~ ١ 

عنه.نحفيفا المتكلف عن كلها العبادة تضل بان وذلكر 

وعنمالأ، ثبي لا عمن الحج وإّقاءل اء، والنقالحائض عن الصلاة كإسقاط 
إليها.الخروج بمسطح لا لمن اّنجاعة وإّقاءل محرما نحد لر إذا المرأة 

بالقص:ير تي— ٢ 

مقداره.بتنقيص ثنفف، وإن،ا الواح.با؛الأكاية يشل فلا 
للمافر.الصلاة ل كالقصر 

إبدال:ئر تي~ ٣ 

١منه أمهل آخر بواجبا الواجيا يبدل بآن 
اللن الصلاة ق القيام ؤإبدال بالتتمم، الماء وجود مشقة عند الوصوء كإبدال 



سس ثمحت^^ي/مم^؛س؛س^^ق 

بالقعود.القيام يتهليع 
تقديم؛ثر تي—٤ 

ونتل عرفة ل والعصر الغلهر J؛j( كالخمع نحفيفآ، وقتها عن العبادة ثمدم بان 
مهللقآ,للمسافر التقديم وكجمع الظهر، 
تأمحر؛سر — ٥ 

تاحثرآالصلاة كجمع وقتها، عن العبادة بتاخر اLلكاف عن بالتخفش وذلك، 
٠ونحوه فر ا للمن رمقا وقفاء 

الحرم؛ياسنعإل سر — ٦ 
آتية.قاعدة ق تعال اض شاء إن( بياته سياق وهدا إليه، الضرورة حال وذلااثا 

أوالوجوب إل منه ينتقل ولكنه الإباحة فيه الأصل والزحيص التيسر إن ثم 
ائل.المبحص ق الكراهة أو الدب 

إذاواجبا يكون فإنه للمضهلر التة كأكل تركه ومحرم به المرخص عمل محب فقد 
نركه٠الهلاك خله عل غلب 

والفطروجريه، لا سنته يرى لمن الممر ق كالقصر متدوبآ به المرخص يكون وقد 
للمقرض.بالمية وكالقرض الصوم، عليه يثق لمن 

علللقادر فيه والفملر لفازل، المفر ق كالخمع أول، تركه به المرخص بكرن وقل. 
الصيام.

والعرايا.كالملم مثاحأ به المرخص يكون وقد 
مشقة.فعله ق كان شرعي حكم ل ياق والخفيف والمر 

برا.عنه يعفى الجس اليّثر فالوم 
الاستنجاء.عن المرعى بالاتجار والاكتفاء 



ه•١١ ق
اثفقههاثقواعد منذءو4ة سرح 

والاكتفاءنجاستها، ظنت، ولو الشوارع طين عن والعفو الهرة، صور وطهارة 
يأكل•ب الذي الغلام بول بنفح 

والفاء.الخاص عن الصلاة ؤإمقاط 

اسطاعته.حسب عل يفن الر وصلاة 

بالياليهن.أيام ثلاثة السافر ؤيمح 
الأحكام.من وضرها 
الحمد.لك فاللهم 



غج|رمقهيف ائقو/عو، منظ^امة سرح 
« ١١١®  ت

طنارثلأمح_ثمث_غاض_ؤونزواجثيخاق1ار -  ١٦

ناعيةنحت ْمالرحتين عمضبن ء1عدتين به ليقرر البيت هذا خقنب المؤلف وصع 
التسيرنحلب المثقة رر

راجبيماصار،ا.رثس ٠٠ق الأولى 
.اليجزا؛مع واجب لا  ١١بقولهم العلمإء عنها يعثر التي القاعدة وهي 
يمطرسوله وأمر تعال اف بأمر المفروض الشرعي الواجب أن أي• 

والامتطاعق.القدرة بحال مقثد وجوبه أن إذ علميه. القدرة عدم عنلء 
القدرة.عدم ٌع واجب غثي فتكون 

تعال.الله من نحفيفآ الواجب ذلك سقط بالواجب ياق أن عن المكلف عجز فإذا 
شرعيآعجرآ كان أم الصلاة ل القتام يستملح لا كمن حيا العجز كان وسواء 

كالخيض•
بالمكالف.ورفقها الشريعة سهولة من وهدا 

يتركهب الفعل عل مداوما كان إذا الفاعل أجر يؤجر أنه السهولة هد0 كإل ومن 
علميه.الاسهلماعق عدم مع إلا 

القاعدة:سه على ؤيدل 

منها.ثيء تقدم والتي ثرآر التينحلب المشقة  ٠١داعل.ة أدلة عموم ~ ١ 
تعال!اطه قال وند العجز، مع واجب، فلا بالأستaلاءة يتعلق الوجوب ولأن ~ ٢ 

*اكٌاين مورْ س ١ ٦ آية آ ١ ّ 







الأصل((.تعدر عند البدل إل الانتقال نوجب الحاجة ارونالوات 
؛Jjbضر إل سقط ما الثاني: 

عنه.ضرء يوجب ولا بالكلية الواجب فيشل. 

اء.والنقالخائض عن الصلاة كسقوط 

لأ. ١٠٠يملك لا عمن الحج ومقوط 
محرما.نحل. لر إذا المرأة عن الحج وسقوط 

عنهاعجز إذا يدلها أو وسعه بحسب المادة فعل إذا العبد أن اشر معال؛ ومن 
الإعادة.علميه نحب لا أنه علميها، فادرآ أصحى أدائها بعد ثم 

إعادةفلا وسعه حسب أمر كإ ءبادة فعل من راكل تقعيدآ؛ العلمإء فال وليلك 
٠٠٠علميه 

جنابةأصابته فمن محنية® صحيحة كانت العير ْع إلا تكن لر إذا "العبادة ونالوا• 
بحك،الوقت، ق ؤبمل يتيمم فإنه نفه عل الضرر مجاف بارد ماء إلا عندْ يكن ولر 

يعيد.ولا حاله 

اصطزار((.ئغ محرم ارولأ قولهت ق الستج؛ ز الثانية والقاعدة 

إتيانه.وجاز أبح إليه أصعلر إذا الحرم أن أي 
المحظوراا.تإاا.تبح ررالضرورايتح بقولهم• العلمإء عنها يعبر الك، وهما 

دائرةإل التحريم دائرة من الحرم أى المحفلور تنقل الضرورة أن القاعدة: ومعنى 
الإباحة.

الشديدة.الحاجة وهو الاصعلمرار من مأخوذة صرورة، جع• والضروراتر 
فعله.عن المنهي المحرم هنا به والمراد محظور، ت جع والحظوراتا 



رئفقهبةالقواس منظوعة شهمح 
ثص ١١٠®

التةأكل وكدا حل، غصة لدفع إله اصعلر إذا ص محرم مثلا الخمر مثرب 
يأكل.ل؛ إن الهلاك ه نفعل الخاتم، للمضطر 

القاسة:لهذه ؤيدل 

قاعدةق القيمة المشمة ودفعها الحرج ورنعها الشريعة ير أدلة عموم ١" 
٠التس،ر،، نحاو_.ا المشقة رر

.إليه الاضطرار حال الحرم حل عل الدالة الأدلة محمؤع ~ ٢ 
.^١١٢إنه -مزعوقزإلأ ما طثذدلإ وثن ؤ تعال: قوله ومنها 
.^١٢٢ؤمنآ>نهلزمم تعالت وقوله 
•٢٣١^عاد؛فركك>ئورجمث. دمنأىلروباغ تعال؛ؤ ونوله 
عمأرأقن ثإل لائم مثجايمت، عثر -^ ٠٥٠٥٤ؤ، آصنلر م ؤ تعال؛ وقوله 

المشهورةتالقاعدة عل دليل الأية هذه رروق الثانية الأية شر ل السعدى قال 
الملكله أباحه فقد الإنسان، إليه اصهلر محظور، فكل المحذلوراتاا تبيح "اكروراتا 

٢.وباطناءر وظاهرا وآحرا، أولا والشكر، الحمد فله الرحمن• 
مقاصد•ع التوافق هو الحفلوراتء نيح رانمرورات ناعية إعإل أن ٤" 

)ا(يا،اا.ن.مرةالأنمام.
)أ(ي*اتماا.نّورةاوقرة.

الأنعام.سورة س ١  ٤٥آية )٣( 
.ة ند  ٧٠١سورة من ٣ آية )٤( 
.٨( ١ صن ) الممحدي مسار )٥( 



مباحة؛الضرورة فنصيرها ايطورات، تبيح الضرورات ®إن عدى المال ك،ا الشريعة 
واكاصد،الشرور عن لهم وصيانة لعباده، حفظا الحرمات حرم إنإ تعال لأنه 

تلكعل هده قدمت القس- بقاء -وهو أعظم مملحة ذلك قاوم فإذا لهم ومصلحة 
وإحسانآ*لاا.اف من رحمة 

(.١٨٥ص ) الأبرار تلوب ببمجة )١( 



المزورةثئتاجه ا تثمدر مزورة المغ محظور وثل — ١ ٧

وهوللاصهلرار، الحرم إباحة قواعد من قاعدة لبيان تعال ئمحت عقده البيت هذا 

الضرورة.بقدر ؤإنإ مهللقة، إباحة ليست الإباحة أن أبان للضرورة المحرم أبح لما أنه 
ضرورته.به تندغ عا قدر عل منه يقتصر بل الحرم، باسنخدام يتومع فلا 

بقدرها((.تقدر الضرورات )ا بقولهمت الفقهاء عنها |عار التي هي القاءداة وهاوه 
بقدرها((.يقدر للضرورة ابيح ارما وقولهم1 

الأموالقاعدة الحذلوراتاا تبح ارالفرورات قاعدة لعموم محصصة قاعدة فهي 
تندفعبإ محصوص المحرم إباحة وعموم اليسر لفظ عموم أن إذ ثر" التينحلب المشقة  ٠٠

٠مهللقة عامة إباحة وليس الضرورة به 

مقتصرةإباحته بل مطلقا مباحا محعله لا للمهحرم الاصعلرار أن اثماعدة: ومعنى 
الضرورة.هذه به تندع ما عل 

يكف.ثم ضرورته، يدفع ما بقدر ؤإنإ الشع، حتى الأكل يتح لا للميتة فالمضهلر 
لأط.الدى بالقدر إلا الموضع عن تزيل ألا محب العضو غل من المانعة وا-إلمرة 

اكها.لامتممنه 

بالقدربل مهللقا، الفلر سح لا للضرورة الرفس أوعورة للمريضة الهلثيب ونغلر 
الضرورة.يه تندغر الذي 

القاعدة؛مده ودليل 

•ولأعادلأإملإهل١، ءصوبلمغ تحال: قوله - ١ 

سّورةالقرة. ١٧٣;ا(آة



عمور\قت ثإة لائم م3ةخي عير مح؛مة ؤ، أضطز مي ؤ تعال• وئوله ٢" 

•، ^١٢. ؤ تعاين وثوله ٣" 
الضرورة.به تندغ بإ بل والاعتداء، الغي بعال-م ه ومل للاصطرار الحرم ناباح 

•بزواله" بطل لعذر جاز ءما ت وهي، أخرى ءاءالْ القاعدة هازJ 0قاربا ومما 
الامتمرارصفة يأحد لا فإنه للضرورة أبيح إذا المحرم أن القاعدة: ومعنى 

الإباحةتعطى فلا الحرمة، وهو أصله إل الحكم رجمر الضرورة زالت، متى بل بالإباحة 
فإذاشل، الضرورة حال هي ؤإنا أصلية، وليت، طارتة إباحة لأما الاستمرار؛ صفة 

الحرمة.حكم رجع زالتج 

رجمرإذا أى ضاق٠٠ الأمر اتسعر رءإذا يقوله القاعدة عن الشافعية بحص عثر ل فو 
.للمعزيمة يرحوعه الحكم ضاق والقدرة عة للالكلف، حال، 

القاعدة:حده ودليل، 

أدو.ميرت>ؤ ألصلموء الصا!وهُإن ؤيثوأ \عئفيم ؤ؛٥١ ت تعال قوله ~ ١ 
كق،محفيئ0يم>•".

فإذاوالفر والخوف، للمرضى وقمر جعر من الصلاة أحكام ل ، التخفيفالنه ّلرع 
.If*سسحانه اممه أمر كإ الصلاة ياق أن وجب، العبد امحلمأن 

.سورة من ٣ آية ( ١ ) 
)آ(آةهأامنّورةالأءراذإ.

*ا•؛)*؛(آه 



عنستل >ظإق4هوتإن السي أن نهقنحبمخ، العاص بن عمرو بن عبداممه حديث - ٢
ا.عاوتؤ«ر١ قلاثيء متخذحبته عتر حاجة ذي مى بفيه أصاب راني المعلق الثمر 

لدغالشجر عل المعلق الثمر من المرء إليه بمناج ما أحذ صذبمسدغ فاباح 
ياحدهما الخسة إذ عنه تس فلذلك الحاجة، عل زائد أمر نهو الخبنة انحاذ أما حاجته، 

ثوبه•ل الرجل 
الحظوراتااتبيح ارالضرورات لقاعدة المخممة القواعد من العلمإء يذكره ومما 

الحرمةمن الحكم يغإ الذي الاصطرار أن أي الغم" حق يبطل لا ارالاصْلرار قاعدة 
فإناممه حقوق عند فاتا الاضطرار كان فإذا الخر، حق إ؛هلالا يفتفي لا الإباحة إل 

أوالخلونٍن أموال أكل الاصملرار عل يترتب كان ؤإن السامحة، عل مبنثة افه حقوق 
طعامأكل إل اضطر فلو أتلف، أو أموائم من أحد ما بإرجاع يتدارك فإنه إفسادها 

علقائمة اد>الوقين فحقوق أكل، ما قيمة عليه صرورته زوال فبعد غبته ملدنع غثره 
والمطالبة.الثاحة 

ا٤ ٩ ٥ )ح٨ (، ٨٥)a/ الجرين يؤويه أن بمد يرق، الثمر باب السارق،، تهل كتاب الأساني، رواه ا ١ > 
(.١ ٧ ١ ٠ )ح (، ٣٣٥)Y/ بالكلأ \سميف باب، الكلث، كتاب داود، وأبو 

(،١٢٨٩^(، ٥٧٥)م/-ها لل،ار الثمرة أكل ل الرخصة ل جاء ما باب التؤع، كتاب والترمذؤ،، 
.حسناا راحديث وتاJات 



ذكضنيلإ.بججعالأنمِني - ١٨
إحدىوهي الدين، قواعد من عظيمة قاعدة تعال _؛ ij>sالولف به عنى البنت هدا 
يزوللا ارالشن الفقهاء1 قول دهي المشهورة، الخص الكمّى الكلية القواعد 

ب'لنك(و

امتيقنما إل الأحكام مرجع أن أي; للمن®، الأحكام ارورح قالت ولدللث، 
المتتقنيض بل ثلث، من ك يعرض لما المن يرك لا أي؛ للبجزا؛ الثلث، ررقلأيزيل مها 

الشكر.ويهلرح 
إذاالخوض ق الماء يقن من مأخوذ الثيء، نحقق عل القلس، طمأنينة هو واليمن 

استقر.

حيثمن الئيء طرل استواء هو أو وعيرمه، الوقؤع بين( الفعل تردد هو والشك 
منهإ.واحد أي إل القلب، يميل ألا لمعنى وءل.هه الثيء وجود 

وهما.والمرحؤع ظنا، الراجح لمى إله، ومال عنده أحدهما لوترجح إذ 
قاؤلمر،بدليل إلا يرتنع لا ثبوته التيقن الأمر "أن الق.اسة: معنح، فإن عليه ؤيناء 

قاطع،بدليل إلا القي هدا يثبت، لا نفيه المسمن الأمر وكذلك الثلث،، بماأمِد يرتقع ولا 
الشلث،®.بمجرد لا 

هد0نحتص اءولأ ت عنقتي المؤلم، نال بل الفقه، أبوامحبر حمح ق تدخل القاءاّ>ة وهد0 
انتفاءالأصل نقول؛ كا يتحقق حتى ءدامه حاديثر كل ق الأصل ل بالفقه، القاعدة 

ا.١ ذلائ،ءل خلاف عل يدل ما يأق حتى الكلفان عن الأحكام 

(•١٢)٦ ص للعدي وشرحها الفقهيت القواعد منظومة ( ١ ) 



نه

الأحكام.من ممر مدار وعليها عنليم، شرعي أصل القاعدة وهذه 
والمسائلالفقه أبواب حمع ل تدخل الماءل.ة هذه أن اراعلمم ت التومحلي نال 
وأكثر"الفقه أرييع ثلاثة تباغ عليها المخرجة 
١^^٢٧أحكام ول الشرعية الأدلة ل تعمل أنبما القاعدة شان علو يوصح ومما 

هوما عل ببقائه بجكم نإنه ظاهر، بغلن أو قاطع بدليل بت، أمر كل الأدلة! ففي 
فإنهبالدليل نفيه تيقن بإ القول وكذلك معه، شك لا شن إلا ذلك عن يزيله ولا علميه، 

لذاتبه يلزم ولا دليله، نفي نتفن مع به يلزم أو يوحبإ ولا القي ذللث، يقاء محكم 
الشك.

وما؛الشك،، نفيه يصح فلا وتحققه حصوله بشن بتا ما ؛;!،! ١^١٥أعإل وق 
٠يالشلث، إبانه يمح فلا نفيه وتيقن محقق 

هولأنه الطهارة؛ عل الأمر فيبني نجس؟ أو طاهر هو هل وشك ثوبا اشترى فإذا 
اليقينّ

وصلالثلاث، هي اليقتن عل بني منفرد وهو ؟ أريعا أم ثلاثا أصل شك، ولو 
الرابعة.

الهاريقاء اليقثن لأن الفطر؛ له محز لر الثمي غروب ق الصائم شك، ؤإذا 
•فيه مممكول المس وغرومب 

الأقل.وهو منها اليقين، عل بني الرصعات عدد ق شك، إذا وكذلك، 
منها:كثيرة بائلة القاعدة لهذه استدل وقد 

١^إل ش1ئا الق من ثعني لا 1^؟ إل ظنا إلا ءي يع وما تحال: فوله - ١ 

(٥١)ص والظاثر لأشباْ اا 



١٢٢ &
ائفقهية/رقو؛س منفلوط ٣؛^ 

ي؛ءضلون«لأا.
امح،•إل محاج حيث به ينتفع ولا مقامه يقوم ولا شيثا الشن من يغني لا والظن 
أول.باب س الشن مع به عرة لا الظن كان فإذا الشك ص أقوى والظن 

الرحلاف رسول إل شكا أنه عمه1 عن تمتم بن عبادة حديث ~ ٢ 
يملخحش " ينصرف لا أو ~ ررلآبممؤل فقال؛ الصلاة ق الثيء بجد أنه إله بجل الذي 
رئتا«رآا.نجد أن صنتا 

بقوله;ئإننت البخاري له بوب ولذلك الشك. اعتبار وعدم الشن بلزوم فاهلإر0 

ست؛قناالم.حض الشك من يتوضأ لا اا؛اب 

منعظيمة وقاعدة الإسلام، أصول من أصل الحديث ®وهدا زةنمح؛ت النووي قال 
ولاذلالث< حلاف يتيقن حتى أصولها عل ببقائها محكم الأشياء أن ومحي الفقه، قواعد 

ءاوها«ل؛،.الطارئ الشك يفر 
ثالث،®إدا >،ئش'قو,كف,' افه رسول قال قال؛ الخيري سعيد أب حديث، ~ ٣ 

U ؤل؛ين تييح أنم1، أم ثلائ صل، م ذر ٣ مم، و ٣  jp
االْا.بمئم..١ أذ مل، نجدئ؛ن بمجد م انثيس، 

الشالث،.وترك الشن عن، الإلقاء 3، صريح والحديث، 
والعملفيه، المشكوك إلغاء ق العلم أهل جهور بظاهرْ لئ، ®تمالقرءل؛ي• ثال، 

•يوض ا'ٌاٌنٌردة آية  ٢١١
نحريه.سق )٢( 
(.٤٦الخارى)ا/صحح )٣( 

٤(.٩ / لم)٤ مصحح عل الودتم، شرح ا ٤ ر 
*أ(،ح)ايه(.والجودل<)ا/'الصلاة الهول الماجد،;اب، كتاب لم، مرواء ( ر٥ 



الإلخاء«راق بالشكوك المقلون وألحقوا المتقن، عل 
عناممه زئول نألث غال: غيتييتئ حاتم بن عدي حديث ٤- 

قلاؤقيذ، قإيه ئمثل، صه بعز اصاب ؤإدا قآكل، بحده اصاب، ررإدا قثاوت المعراض، 
ئبم،،ؤتذ1< )راذا : _LJ^، ٠١ض ١^ زئول زنآلت تالك«، 

لإ0يلت،: مس4اا، عق أئثلث، إي قإثه ئأثل، قلا منه قإلَأكل ، اف؛؛ijانم ود'كزدت، 
عقج، ق م ه قال: أخدة؟ أئ أذرى لإهمكاكاآخز،قلأ زلحدث 

Jli^ ،،ولإتثمعلني«لم
أثؤإلا به لني أويومين يوم بمد قوجدثه الصيد رميث ®وإذ للخاري• رواية وق 
دلأتأ'كل«رمآآ.اآاء دقغِفي ثإذ ٣،، نهبك 

إلابه وليس يومتن أو يوم بعد صيده وحد إذا أنه إل عديا ٥^٥^^ الني أرشد 
لرلما فإنه ذك ق الثلث، إل _:، djولا هو صيده أنه بالشن عملا يأكله أن سهمه أثر 
الأرصىدواب، من ثيء لدغة أو السح جرح من موته سبا مما لخيره أترأ فيه محي 

يزوللا اليقتن لأن احتإلآخر؛ أي إل بالنظر يأمرْ ولر له إصابته ق يقينا ذك جعل 
؛النلئ،.

والمراق.العيد دقيق ابن نقله كإ القاعدة هده عل الإحماع - ٥ 
كالمعدوممحعل فيه مشكوك كل أن وهي علميها محمع قاعدة ررفهده القراق: قال 

(.١١٤ملأأشلكسسصممابيم)ه/ 
ومواضع(،  ١٧٥^(، ٢٧٩إ  ١١الإنسان شم به يغل الذي الماء باب الوصوء، كتاب البخاري، رواْ )٢، 

أحر.
(،رسل.١٩٢٩(،)ح١٥٣٠/٣سباسن)_^^، محاب وملم، 

٥(. ٤٨)ح؛ (، ٥٢٥ر ٩١ثلاثة أو يؤمن عنه غاب إذا الصيد باب والصيد، الدبائح كتاب الخاري، ق )٣( 



وعاوسءمحزم الذي 

لمحتلمون لكنهم القاعدة هدم عل متفقون العالياء اروكان العيدت دقيق ابن وقال 
رماتإلها« كيفية 

اليقينفإن الشك ،،ع الشن تعارض عند أنه تقتفي السلمية العقول ولأن ٦" 
منه.أقوى لأته يقدم؛ 

القاعدة؛فرإJع ومن 

الحالةل العلهارة وهو باليقين عمل عكه أو الحدث ق وشاك الطهارة تيقن لو 
الثانية.الحالة ق والحدث الأول 

لأنبه؛ أصابه من يسأل ولا عنه يبحث أن محب ل؛ هو ما يدر ولر بالل أصابه ؤإذا 
الشك؟إل يلتفت فلا ؤلهارته اليقين 

ؤلهارته.والأصل الامتعإل عدم فالأصل امتعإله ل ثالث، حجرآ رأى ؤإذا 
الأيل.بقاء الأصل لأن الأكل؛ له حاز الفجر ْللوع ل شك ولو 

بالكتابكفر هي مقالة عته صدر مم ورسوله الله ومحبة الإيعاز عنه لبت ومن 
قيثبت حتى كافر بأنه عليه محكم فلا حلال أوالربا الخمر يقول! كان والإ^٠اع والسنة 

عهدءلقرب القالة تللث، قال يكون ند فإنه موانعه وتنتفي التكفير شروؤل حقه 

بعيدة.بائية ق لنثوئه أو يالإسلام، 
باق•فالدين وفاته ل وشك شخص عل دين ثبت ^١ 

٤٤٧)ا(الفروق؛/
(.٥٦الإحكام)؛/ )•؛(وحكام 



منها:قواعد العظيمة القاعدة هده على والأصوليون الفقهاء بني وقد 
ا-الأصلماءطكانءلطكان:

وانمرمتقن لأنه يتغثر؛ ولا حاله عل محقي الماضي الزمن ل نت ما أن لمعناها؛ 
فيه.مشكوك 

الأدلة.من دليلا وجعلوها الاصتحبمحاب قاعدة القاعدة هد0 عل الأصوليون ويني 
الغؤ.الدليل ياق حتى منفيا كان ما ونمي مثبتا كان ما إنات وهو 

المغثر.الدليل ياق أن إلا والخاجيات للمناغ الأصلية الإباحة نصب فت
الناصخ.ياق حش يترك فلا الشرعي الدليل ؤيتصمحب 

والمد.المخصص ياق حتى والإطلاق العموم تصب ؤي
حلاقه.يشت حتى للحكم المشت الوصف تصصب ؤي

الذمة!براءة الأصل ٢" 
الذات.أو القس بالذمة والمراد 

أوعليه الثيء وجوب من الذمة بريء ان الإنأن ~ القاعدة أي — ومعناها؛ 
ذمته.ق لزومه 

حقان1من تكون الذمة وبراءة 

الرقيق.المادات ل الأصل إذ بدليل، إلا عليه ثيء محب فلا تعال: افه حق - أ 
والممزيرات.الخدود من جده براءة فيه ؤيدحل 

إذ؛<، ذمتهانشغال عل دليل بقيام إلا بثيء يطالب فلا انماد؛ حقوق ~ ب 
والعزيرات.والخوود القصاص من جسده براءة فيه ؤيدحل الاJمة. شغل عدم الأصل 

الأصللأن الئة؛ الدعي يقيم أن إلا ثيء له محب لر بال مدع عله ادعى فلو 
ذمته.اءة  ٠١





























































/رفقسة/مم^/عد منففمة قسم 
ص ١٥٥———ق 

مدُكورثزعنا همثرالذيِفي الأمور وا ئزوعاة-نوليس  ٢٣

وهيالشريف الدين قواعد من عظيمة قاعدة لبيان البيت هذا الزلف ومع 
((٠الحظ السادات ف , ارالأصاقاعدة; 

ُلل,ٌ

ذُكورما ثزعثالذىِفي علإ الأمور من أئوقا وولنش 
قديكون أن إلا تركا، أو فعلا بعمل تكاليف اذثو؛أ إل ينب ولا يث/ع لا أنه أى• 

نبيهمحنة أوق كتابه ق تعال الله شرعه 

والثثة.الكتاب خلال من عنهإ صدر ما إلا ورسوله اممه إل ينب أن يمح فلا 
ايع.أي: الحذلر« العبادات ي ررالأصل تقعيدأ: قالوا ولذا 

،التوقيفانمادات ل الأصل : وقالوا
العبادةهذه إثبات ق قام بدليل إلا مشروعيتها مغ العبادات ق فالأصل 

•وثرعيتها 

كتابمن الهدى من حاء بإ إلا متابعة ولا التابعة، الإخلاص مع العبادة وثرمحل 
محسنة.أو 

وجوماإيقاف هو ، التوقيفإل ؤإرجاعها : التوقيف، العبادات ق والأصل 

الوحتتن•عل بما والإلزام 
عللا والأتباع ١لشرع عل مبناها ؛؛العبادات جتمحي: تنمية ابن الإسلام شيخ قال 

شريك،لا وحده الله تحثي أن أحدهما: ١^٢٠؛، عل مبني الإسلام فان والأ؛تداع، الهوى 
والبيع،بالأهواء تعبده لا رسوله لسان عل شرعه بإ تعبده أن والثاق له، 

^^و؟Juoالثرتعال:ؤ قال 



لث-منر،س/عوإ أمل4ري؛ظتؤأ ؤ ونال • أٍرشإضكئأشحكجه 
'تتأإمةتيوثؤرسوله شرعه بإ إلا الله يمد أن لأحد فليس ، ه أيئه بع يأذن ذلإ ما ألدمن> 

التدعت®بالأمور يعبده ولا ومتحب، واجب من 
الدليلمطالبته وجبت تعيدي بواجب بإلزام نال من فكل التقعيد هذا وعل 

نمعلا دعوى فهي bلأ عله، 
القاعدة:هده ادلة ومن 

لإ٤ا.ثمبأد0دمحأثه أمل4رمحطتؤاثتعمإلهمنر(ألتيث ؤ قولهت*افيت ~١ 
بهيامر فيإ ٠لا•ءته تعال، ض ثريكا المنشئ وجعل شريعة الأحكام إنشاء فجعل 
له.عبادة وذهىمحه 

منشركاؤهم لهم شؤع ما اتبيع عل القرآن ق المثركن افه راذم ت تيمية ابن قال 
أمؤ تعال! قال كإ الدين من يثرءه ب ما وفعل غثره عبادة من افه به ياذن لر ما الدين 
أممعل ذمهم كا • ه آثأ يد بأدن ثم ما اليهمج تن ثهم خز-ؤ\ ئ/ًً=كتوا لهز 

ماإلا دين ولا اف حرمه ما إلا حرام لا أنه الحق والدين • اله بجرمه لر ما حرموا 
شرءه«لا"ا.

معم^•؛٢؛ءامنوأأطيمأاس'ومعوأاووثاوؤإ،أمحميزؤ؛ن ١١٦^؛ؤ تعالت قوله ~ ٢ 

,الخائن سورة س ١ وا، ١ ٨ الأتان ١( 
الشورى.سورة من ٢ ١ آية ٢( 

ممحموعاكاوى)ا/-ع(.
الشورى.سورة من ٢ ١ آية ٤( 
■اسمرى سوية من ٢ ١ آية ٥( 

. ١٢٤ا-(صوعالفتاوى'ا/ 



اثفقهبةءئمؤأص منظومة شرم 
؛« ١٥٧ق: ► ت

،•١ داأ؛دءِألآ-ممحلإمولأإؤ ردده (ئ مسؤ 
ؤإنثاءالإيإن. مقتفى هو الرد وأن والرسول، افه إل الرد وجوب الأية أفادت 

اش.نمر الرد من الأحكام 
أنيثماعندغيراقوزجدوأبمي محن وموكاف ألهمءاف توبثو0 أثلا ؤ تعال؛ ٣—قوله 

ثء©هص
بإيدرك لا والحرمة الحل من تعال اممه أحكام ومعرفة التشريع أن عل الأية دلت 

نحتلفوالنفوس للاحتلأف، قاJالة غير شرعية أحكام والحرام فالحلال النفوس، ق يقع 
ستنتجلأما ؛ الأحكام إدراك ق عاليها يعول أن يمكن فلا وميولها، ورغباتبما أهواؤها 
الأية.بدلالة الشريعة ق متقي وهو احتلافآ 

النفس،ق وقع ا معل والحلال الحرام يكون أن الله ررومعاذ حزم• ابن يقول 
أ،لأتتدبرونؤ تعال! ال نفيه، احتلاف لا واحد والدين أهوازها، نحتلف والنفوس 

ه((لم.ؤأ ظنمادكث؛را 
ماهدا ز ألحدث *؛_ قال؛ اليمح، عن فكمحفبميأ عاتشة حديث — ٤ 

قهودد*ر؛،•أقريأ عك لتس عملا عمل ارمى لسلم؛ رواية ول مهورئاء، شه، ليس 
مردودفهو ورسوله الأنه أمر عليه يكون لا عمل كل أن عل بمنطوقه الحديث فدل 

.النساء سورة س  ٥٩س )١( 
الساء.سورة س  ٨٢آية )٢( 
(.٧٩• - ٧٨٩الأحكام)٦; اصول j الإحاكام )٣( 
(،٣٠١مردود)ه/فانملح جور صلح عل اصهللحوا إذا باب الصلح، كتاب البخاري، رواه )٤( 

^٢٦٩٧.)
(.١٧^٨١ (، ١٣٤٣الأمور)٣; محدث\ت ورد ^ ٧١الأحكام نقض باب ١^، محاب لم، وم



قالدين من فليس ورسوله الله به يأذن لر ما الدين ل أحدث من وكل عامله، عل 
شء.

مردود.عم فهو ورسوله الله أمر عليه أمر كل أن عل دل وبممهومه 

العامينأعإل أن إل إشارة أمرتاء عليه ءليس ت ونوله ٠ ئص.' رحب ابن قال 
عاليهاحاكمة الثريعق أحكام فتكون الشريعة، أحكام تحت تكون أن ينبغي كلهم 

ومنمقبول، فهو لها موافقا الشريعة أحكام تحت، حاريا عمله كان ممن و"ايها، بأمرهما 
مردود*فهو ذللث، عن حارجا كان 

العبياءعده — عائشة حدسثح يعني ~ ®وهذا *ت *الاعتصام ق نجنمح؛ الشامحلبي نال 
أوبدعة كان ما ذلك ق توي ؤياهو لأمره المخالفة وجه م لأنه الإسلام؛ ثلثا 

.،٢١معصية* 
*ينلمتكمقالت الني أن وفيه ئقهقن، اؤية مبن العرباض حديث، — ٥ 
دإياثم؛الثداجد، علبجاوعصوا بما مئوا المهديثن الخلماء ومنة بنتي 

صلألأا(رم.وؤلثارعؤ دعه، كدثة هإنّكل ا'لأمور، 
؛الح،صبالأمر ذللئؤ وأكد الراشدين، حالفانه وصنة سنته ؛اتثاع قامر 

بقوله;ذللث، وأكل. والبتدعة المحيئة الأمور اتبيع من الأمة وحدر ؛النواحي، علميها 
.صلأله٠ بدعة *ر'كل 

١(. ٧٧/ والحكم)١ العلوم جاسمر )١( 
)آ(الأءصام)ا/'اا<(.

(.٤٦)ح^؛"(،  ١٣المنن)ْ/ لزوم ل باب العلم، كتاب ابوداود، روا، )٣( 
وقال،؛(، ٢٦٧٦^(، ٤٣)م/البلع واجتتايب، بالمنة الأخل. ق حاء ما باب، العلم، كتاب، والترعذتم،، 

صحح،١.حسن حديث ١١



خطبإذا ءمحنجوبج افه رصول لكن  I<JLغممحزك؛افه عبد بن جابر ٦~حدiث 
ررصبحكميقول، جيثى منذر لكنه حتى غضبه واشتد صوته وعلا عينا0 احمرت 

والوسطىبابة الإصبعيه بين ؤيقرن كهاتين®، رالماعة أنا ءابعثت ؤيقول•' اكم®، وم
الأموروشر محمد هدى الهدى وحير الله كتاب الحديث حير فإن بعد؛ ءأما ؤيقول؛ 

صلألأ«راابدعة محدى٣اوكل 
لأعلمإن راوايله وفال! الأموي الحجر قبل أنه خنغينين الخْتاب بن عمر عن ٧— 

مافبلك الله رمول رأيت أن ولولا ني ولا تفر لا حجر أنك 
واكك«رأا.

يقبله،أن له كان ما الحجر بتقبيل الدليل يرد لر لو أنه وقوله عمر فعل دل، 
علالعباداُن، أن عل قوله فدل ه، نفتلقاء من يفعله ب بذلك الستة صدور فلولا 

تيميةابن به استدل كإ التوقيف 

الذيناايتدءة عل رد فيها الحظر®. العبادات ل ٠الأصل العفليمة؛ القاعدة وهد0 
ولدللئ،وسنة، كتاب من دليل منها عليه يقم ولر فيها له أصل لا ما الشريعة ل محدثون 

محدثةكل *هإل فقال؛ بالبدعة، محدث كل يصف، عاما لفظا ءتإ؛قتيخ النبي استخدم 
ضلأله«ل؛ا.ن:كلبدعة بدعه، 

لكثمها منها ثيء منه نحرج لا الدين ل المحدثالتح نفي ل عغليم تأصل وهدا 

.'٢( ٤ ٢ )ح (، ١١/ والخطة)"١ الصلاة تشف باب الخمعة، كتاب الم، عروا، )١( 
.( ١ ٥  ٩٧)ح (، ١  T٨٣/ ) الأسود ١^ j ذم ط باب كتاب؛لجح، الخاوي، ورام )٢( 

,٣١٢٨)ح (، ٦٦/ )٤ الطواف ق الأسود الحجر تمل استحباب باب الحج، كتاب ومسلم، 
)•ا(مح.وعاسوى)ا/أمر

.v؛y،؛(تقدم(



/مفقهبةاثقواس منظؤمة  ٢٣١مء ّع 
ت®  ١٦٠ظ

ليقبل.العامة عل فيه ون ؤيلبؤيعظمونه التدعة -بموله مما والدعوى والشبهة الحجة 

عاليهوالداومة فعاله فإن العبادات، عل الزيادات من الناص محدثه ما اليع ومن 
ولربه يات لر الشاؤع أن مع تحب، ممشرؤع ذلك؛ أن انمقد لاعتقاد وصلألة يدعة 
الرسولعاليه داوم ما حلاف عل ا،لداومة من ولأنه البتة؛ يفعله 'ه''هوئؤ يكن 

الأئمة.باتفاق بدعة وهدا العبادات، 'ه'قوظفي 

ومنها:بدمهم بها ؤيقينون بها يوهمون كثيرة ٠^٥، تهم والبتدس 

البيعق ابتدعوه ما ليدرجوا صيثة، وبدعة حنة بدعة إل البدعة تقيم ~ ١ 
الحنة.

الشرعية.والثدجة اللغوية البدعة بين الخالعل ٢- 

دليل؛غثر ص ظاهرها عن ونقلها وتأؤيلها وعمها، الأدلة أءناق ل ٣- 
يرثدون•ما ُع كوامح( 

النكارةصعقه هع •م والاJى الضعيفج الهاJين، تقوية ق الامتإتة 
والشذوذ.

عليها.وتشجع بدعتهم نديي الني عل الأحاديث، وصع ه- 
والحكموالمصالح ومحاسنها مايرها بعضي ويكر وتنميقها البد.عة .مان محأ٦" 

عليها.المرتبة 

 ~U الأحكامبناء ق موترة الأول أن حيث من والحكمة العلة ؛؛ن التفريق عدم
الثانية.بخلاف 

الأمكنةبعض تعظيم وكدا ورفعه، ءث؛إأقمحبمؤ الني تعقلتم دعوى ٨" 
والأزمنة.

المثروعق.تعال اممه شحائر لإقامة ومحيله الثدعية الأعال هده أن دعوى ٩" 





/ممقهبة//قو/ص، منظؤهة شرح  ٠٠٥ ٥٠■
ته  ١٦٢ق: 

بقوله'الامتحان زهرة أبو محمد الشخ به وصف ما الاستدلال هذا يؤيد ومما 
فلوكالقياس، الباطل من الحق بما يقاس مقاييس ولا له صابط لا الاستحسان ®إن 

هزطا،الأمر لكان ضابط غر س تحن يأن محتهد أو مفت أو حاكم لكل حاز 
الثيءق فيكون مفت، كل امتحان حسلإب الواحدة النازلة ق الأحكام ولاحتلفت 

ولاميزان لا إذ الأحرى؛ عل واحدة ترجيح غر س الفتوى من صروب الواحد 
الامتحان؛؛هو اس الأسدام ما الترحيح له يمكن ضابط 

ماإل فثدجعونما مها، دليل لا التي ائل المل محتهدون كانوا همحنبمتم والصحابة 
مرجعهمبل وامتحانابمم، بآرائهم فيها محكموا ولر الثابتة الأصول س فهموه 

العامة.وأصوله الشرع ضوابط 
ؤإنمهم الا"ليلين، باقوى العمل فهو الأئمة به عمل الدى الامتحان وأما 
المعنى.هذا عن نحرج لا أنه إلا تعريفه ق ءباراتر_م احتلفت 

التعارضين.الدليلين لأرجح إعإل لأنه فيه صر لا وهذا 
هوؤإنإ امتقلأل، بتنريع فليس الصورة هذا غر ق ان بالامتحعمل ومن 
ضعفمع هذا العبادات، ل وليس نمى به يرد ب فيإ النريعة أصول لموافقة امتحان 

٠الخمهور عند به القول 

كالمعتزلة،متهم التقدم؛ن مطلقا، العقلأنين عل رد أيضا القاعدة هذْ وق 
والمعاصرين.

ب،حالمحاصرة الشريعة أحكام وينزلون النقل، عل العقل يقدمون والذين 
الوحي.هدى حالم، ؤإن ذلك، وتقديم —زعموا— الوام وملائمة العصر مقتفيات 

لحمدأبوزمرةص)ا<"ا'ا(.:١(أصولالقس■ 



^عه ائفمهبة القواعد منظومف شرح 
ثه ١٦٣ه  ت

لكنإذا المحح الحديث عل الضعيف الحدث تقديم ٠^^٢! من لكن وليلك 
المحح!.الحديث من العاصرة الحياة ل للتطثيق وأصلح أنب المعيق الحديث 

بعضهميرى بل النصوص، عل وتقديمه التشريع ل العقل تحفلم مقولأتم ومن 
.التقليد عين هو التموصر اتبيع أن 

منممرآ العقل حاكمية يتقديم قوله نتيجة العاصر العفلأل الفكر أنتج وقد 
الشريعة،أحكام توهين من الأولون العزلة شيوخهم إليها بق يب التي القولان 

والأخلاقوالعاملأت والعبادات الأحكام عل حتى المموصى دلالة وإJaإال 
مايرونهْع يتوافق لا دليل كل ورد منها، الأحاد خصوصآ السنة بحجية والتشكيك 

ذكرهيطول مما وغيرها والعلم العقل مقتفى 
المجتهدذهن ل ولو حصل~ ولو مناقضته، عن فضلا الحقل يعارض لا والث/خ 

لكمل.شامل افه ودين وقاصرة، متهمة الحقول إذ بالإتباع، أول افه شريعة ف— 
و\اهلاا.ءقث\را يجدوأس مررعندءنيرٍأف وؤاف ألهم»ال هدثددروف أؤ 

.النساء صورة من  ٨٢ي





عهحم سرمصذسممة/لمحو/عف/لأطء^ة 
 ١٦٥—٠ »

علته.والعانة الإثابة وق التكليفي حكمه ق القصد حكم تاءحذ وااوّسالة 
ببما.إلا الأمر هذا يتم لا التي بوميلته وامرأ به أمرأ كان بامر ورسوله اض أمر فإذا 

وعيادةالرحم وصلة الذكر ومحالس كالصلاة المادات إل والثى فالذهاب 
لهاالقصودة المادة ل وداحل لتحقيقه وصيلة هو وغثرها الخنائز واتباع الرصى 
وندبآ.وحويا 

عنهمنهيا يكون أنه إلا مباحا أصله ق كان ؤإن والبغضاء العل.اوة محدث ما وكل 
محرم.الحرم إل محر الذي لأن ومحرما؛ 

ياحة.أيضا هي فته محفلور لا الذي الباح فعل إل والوسيلة 
ا-لثمسةتالتكليفية الأحكام وفق حكمه ناحل. فعل إل وسيلة فكل وبالخملة، 

الحرم.الكروه، الباح، النيون، الواجب، 
إليها،تفضى وطرق باسمابط إلا إليها يتوصل لا القاصي. كاJن، الةيمت ابن قال 

كراهتهاق والعاصي الحرمات فوسمائل -با، معتثرة لها تابعة وأباما طرقها كانت 
قوالقربان الهناعات ووسائل ما، وارتباطاتبا إل إفضاتها بحب منها والمغ 
للمقصودتابعة القمود فوسيالة غاياما، إل إفضاتها بحب فيها والإذن محبتها 

((الومائل قصد مقمودة وهى الغايات، قصو مقصود لكنه مقصود، وكلاهما 

باحة.أصلها ل هي التي ائل الوسهي إنإ مقاصلوها حكم تاحذ التي ائل والوس
له.نمدمت، ما حكم إل الإباحة حكم يتغطر ولكن الشارع، بنص 

واحبآ؛فر الكان الواجب الحج لأداء كان إذا لكن ماح، أصله ق مثلا فر ئل
واجبة.وسيلة فيكون حكمه. قاحل. واجم، لفعل وسيلة لأنه 

اإءلأمالوسن)*ا/ار•



فيكونمندوبا الفر كان مندوب علم طلب أو مندوب لحج فر الكان ؤإذا 
مندوبة.وسيلة 

فرالكان السرور من فيها ما أجل من والأيام الفتن إلواصع الفر كان ؤإذا 
لمحرم.به يتوصل لأنه محرمآ؛ 

الحرماتق الانغإس أو الواجبات إهمال عدم مع مباحة لزهة فر الكان ؤإذا 
مباحة.وسيلة فيكون مباحآ، سفرآ كان 

ولايثاب لا اامثاح١١ أصله باعتبار هو إنإ للماح الأصوليين العياء ويحث 
غيرهإل حكمه ينتقل ولكن لغثره، وصيالة كونه باعتبار لا وتركه، فعله عل يعاقب 

له.وسيلة المباح جعل الذي العمل باعتبار 

أمه بزاصجء ا'محث ثم ثأسُ ؤ تعال: نوله ل ص الموطئ قال 
باعتباربالقصد؛ينؤع مهللموب أو مباح أمر فرب الأمور؛مقاصدها لقاعدة ررأصل 

مقصدآحر*رآ،لأ

أئام:أربعة إل الميلمح الثاطثي تمم وك 
(.والندوب )الواجب الفعل مهللوب لأمر حائما يكون أن احدها: 

(.والكروم )الحرم الترك مهللوب لأمر حائما يكون أن وائثانى: 
(.)الباح فيه. لخم حائما يكون أن والثالث: 
ذلكل'آ،.من ثيء فيه يكون لا أن والرابع: 

)ا(آة«آآآسسورةاوقرة.

(.٢٢٤الواسات)ا/ )٣( 



هج شجس^^ئع؛م؛ع،تا/مقخية 
أحكامق حل نيل إليه رّسالة لكونه لضره الخادم من هو والثالث والثاف فالأول 

.اكاصدرا أحكام لها الوسائل  ١١قاعدة 
.ا،لباح أحكام ق به الأصوليون يشتغل ما هو والراح 

نوصزتإل تشم وعدمه عليها الشرع ص حنث من والوسائل 
عليها.الشارع نص وسائل — ١ 

الأوامرق وهي لضرها وسيلة كوما ْع وما أمرأ حكمها عل ض أي 
دايواهم،•

ولكونهالذاتها بالأمر مقصودة فاصثحت تها الأمر عل الشاؤع نصر أوامر أ~ 
الطاعات،إل عي والوالكاح كالخهاد به المامور لضرها وسيلة 

ولكونهالذاتها بالهي مقمودة فاصحت متعها عل الثارع نص نواهي ب~ 
والأغانالماء إل والطر كالربا محه الهي لخرها وسيلة 

ولكنالكليفية الأحكام ق الماح عموم ق داخلة فهي عنها مكون وسائل ٢" 
أوالمكروه أو اانل.وب أو )الواجب، الأربعة الأحكام لأحد للتوصل وسيلة اتخذت 
فيهاؤيدحل . يخاتاا مهللموبة لكونها لا له وسيلة باعتبارها حكمه فتاحذ ايجرم( 

الشرعي.العليم ووسائل المنم إنكار ووسائل تعال اض إل الدعوة وسائل 
القاعدة:هده أدلة ومن 

تغثئلأ أقي حدود تمحى ؤ تعالت نوله -١ 

قرتها،عن سبحانه نهمر ولكن بذاتبما عنها ينه لر تعال، الله حدود هو الحرم 

.القرة سورة من ١  ٨٧آية ( ١ ; 



توصلما وعن الوسائل هذه عن نبميا فكان للوصول ائل الوسباصتعإل يكون والقرب 
إليه.

ؤإنإناهية؛ وررلأرا للتفرع؛ الفاء ه ؤئلأثز؛وكا تعال! ارقوله عئيمين1 ابن فال 
أحكامئا الوسائل لأن المحرم؛ وسائل وعن المحرم، عن نعد حتى ذر؛اناا عن نص 

ه؛تعال! فال ولهدا فيه؛ فوقع الحمى حول حام إنان من وكم القاصد؛ 
نر-ياءوعدم عنها، العد يبني فالمحرمات 

هش4َولأخمشهفيختأ ثم ي أمح ذ;ض ؤ 'مال! فوله ٢- 
إلأَؤبملأ عدؤ يى مارى  s[jموغئايغسثلألخكهار ولابملثوث أقه ببمز 

عو؟مثة نغموى مأدصنبم.اولأ لادؤى أثث إك، له،هم.بيءعملصشيح 
يتقانواما لمس أق، لتجزيهر لهم د==غتب إلا واديا بمثمى ^٠ حسير؟ ولا 

تظون©لآا.
—حصولالأصل ماح بعضها أن ْع كلها، الأعإل هده عل تعال الله فاثابمم 

ووسيلةسحاه لرصاته سبيا كانتا لما لكن الأودية" وقني، الصب، ووجود الظمأ، 
علميها.وأثابم مقصدها حكم أحدت المثرين بقتال أمره كنفيي 

مح:اشمإل:محقايرم.ؤ -مال! اف4 قال ٣- 
ومحيلهأنبا ْع وحهلاهممكتوبة وغرها، للعبادات، الخهلىللأعإل نقل والأيار؛ 

ض-أبع اشاصى إل الأقدام مقل لها، -ابع العبادات، إل الأقدام نقل أن فكا الفعل، إل 

.٢(  ٨٣/ للعبس)٤ ١^ شر )١( 
 )٢(jLo^l  • اكوة.محورة س ١ ٢ وا ١ ٢

)م(آةآا،نّورةص.



/آمو؛عدالضفنهيةمنظؤصة ثحح 

معصيه.كونه ل أيضا 
المسجد،قرب إل بمحولوا اف تيمه بنو رلاراذ قال؛ ;مغلجبمن جابر حدث وشرْ 

ممبديار'كم نيمه ض ارثا  I،Jl_البي يبلق هباغ حاو، والبماغ دالت 
ناكانبمزى1داكاملأالأا/

ص1إقآشمزثهى بن عئف>ن ما تنام إأنْلهق بمم؛ا ؤ تعال؛ قوله ~ ٤ 

وأنالوسائل سد ناعية ونحوه هدا من ُُويؤحد ت تسيره ق ئقتئ الولف قال 
منه،بمع فإنه وقوعه من ف نحا أو الحرم إل يففي ولكنه مباحآ كان إذا الأمر 

مغالزينة لعلم وسيلة كان لما ولكن ماح أنه الأصل الأرض ق بالرحل فالضرب 
ت--لص.

ارثي٥^١٥^^؛ الني قول وفته العلم قفل ق هغظتن الدرداء أي حدث ٥— 
.٢٤الختم«لإل طريئا ثن اف نهو عالها فيه يلمز طريئا نلك 

هوبل المقصودة العبادة هو وليس الْلريق مسلوك عل الحديث ق الأحر رتب 
المقاصد.أحكام لها الوسائل أن عل يول إليها، وسيلة 

أصلهق كان ؤإن الالم؛ن ؛٠٢٧ والبغضاء العداوة محدث ْا كل عن النهي ٦" 
الخهلبة.عل والخطبة البح، عل البيع مثل مباحا 

•نحريه تقدم )١( 
،>،ّررةالزر.٣١آية)٢( 
٥( ٦٦ص)النان كلام شر j الرحن الكريم بتر )٣( 

تحربجه•)؛(سبق 



مباحآ.أصله ق لكن ؤإن والحبة الألفة بجلب ما عل الحث وكدا 
القاصد.أحكام اخذ الوسائل أن عل يدل ذلك وكل 
القاعدة;هده على مترتبة وفقهية أصولية قواعد العلماء بني وقد 

مها:

فهوواجب(،;به إلا الواجب يتم لا راما قاعدة ~ ١ 
وأرلكنهوشروؤله مقدماته من به إلا يتم لا وبإ به أمرأ لكن بثيء اش أمر فإذا 
الحدثورفع الطهارة من به إلا تتم لا ويا ، ١٦٠أمر بالصلاة فالأمر اللازمة، وأوصافه 

وهكذاجود، والوالركؤع الصلاة إل والمثي القبلة واسش.ال النجامحايتج، ؤإزالة 
مثلها.واجبا فيكون 

^١؛.^^^^م-أنقيوأ^محإكصا والأ٠ربأداء 
؛فتهاوالتعدي التفريهل وعدم حفظها من يه إلا أداؤها يتم لا بإ وأمر بأدائها أمر 

الأداء.لوازم من ذلاك، لأن 
.القاصدا، لوجوب، نح الومائل اروجوب بقوله■ القاعدة عن القراؤ، وعثر 

إلمه"تما.>دتم، كل دعن عنه ض ام،ء عن رراض قاعدة ~ ٢ 
فلثامعه أيضا محرم فهو إلثه يوصل طريق وكل محرمآ هو كان شيثآ الله حرم فإذا 

تقربوملة ؤنكون أوعمل نول من اليه يفضي طريمح، كل حرم الأكثر الثرك افه حزم 
عبادتبمامرتبة إل يصل لا الذي بالقبور الترك مثل الأكر الشرك مرتثة يبغ لر ؤإن منه 

عبادما.إل ذريعة لكه 

التاء.صورة من  ٥٨آية ر١( 
.رآ(الهموق)ا/إ''آ(





عليهالإعانة لأن المإح من أقفل المباح عل والإعانة ثواببما، من أضل فإما ال٠لاطت 
والعقابالثواب ؤيتفاوت المباح، مناير من وأبقى محر وهو الأحرة لثواب موجبة 

٢.الغالب٠ار ق والمفاسد المالح بتفاوت والأجلة العاجلة والزواجر 
عليهانص جمن القاعدة عل الدلالة ق أدق عثداللأم بن العز تعبثر فإن وعليه 

الومحاتلل مرتب فالفضل ا. ٢ ل المقاصدا؛ فضل عل مرتب الومحانل ارضل بقوله! 
عليه.تفوقه منه يلزم ولا القاصد عل مرب 

وهي!القاصد أحكام لها الوسائل بقاعدة متعلقة عفليمة تاصيلية ائل موهناك 
الذراع!بد الشريعق حكمت، الأوثى: 

إلبه يتوصل لئلا الحائز مغ هي،• أو محرم• إل به توصل مباحا كان ما والدراير! 
الممنؤع.

منعها.وسدها! 

الديانع:مد على يدل ومما 

شرمس4اأئن د/يآش بن دءون سمحأآؤيأت< دثأ ؤ ت تعال توله - ١ 

سبذريعة من دللئ، محلبه لما للدم تحقة م وهي المشركتن، آلهة ب عن اثنه مى 
تعال.ثنه المثرين 

آنْلربأومإوأ زعكا ثئولوأ لا ؛امنوأ اؤ؛أق، بمآبما ؤ تعال؛ نوله ٢" 

(٤٤ص)القاصد احممار ق الفوائد )١( 
!١٤ص)"القاصد احممار ق الفوائد )٢( 
الأنعام.سورة من ١ ٠ ٨ آية )٣( 



•٢١١.ه أيإم ^ظ؛1وخىكذمث ؤأنثثؤأ 
لكنلما مباحآ؛ لكن ؤإن اللفغل، حذا الني نحاطبوا أن اللمز اف خى 

مرادنمس به يريدون لا الملمون لكن ؤإن صقفسونز للمني ب تخلمونه ياليهود 

المثركن.

هجملموها،الشحوم، علتهم حرمن اليهود، اف االس قوله ٣- 
باعوئقلما الانتفاع ساْ ولكن الأكل عل علق \ب أث،اخا((لآ؛، وأكلوا ماعوها 
اكلها.بمزلة ذلك لكن أث،اخا وألكوا 

ي؛ن،والخرام ب؛ن، ُالخالآل ت نال( ءتإممثدث> الض أن بشثر بن النمان حديث ~ ٤ 
انءأسث>ضي،بم4اىثِسض،ضمص 

.، ٣١٠٠أذيواذتهيوشك الحس، لحون يرض ^ الغنهات: دءغِو، دس 
الماحات.من غرها طريق عن لكن ؤإن إليها والتوصل الحرمات قرب من حذر 

والحرمات.المفاسد إل تقفي طرق فهي 
ًمإسييثلإتالله رسول، قال، قال! غن5ئيظتي العاصي بن عمرو بن عبدالله حديث، — ٥ 

قاَل:رالدئه؟ الئجل ضء نهل زئوو :ا قالوا: j_ الئ.م شنأ \ٍ ))من 
.١٢٤١٠٠^يثب أته ويئست، آواْ، قثتث، اياالرجل ينب ئنم 

القرة.محورة من  ١٠٤آية )١( 
)أ(ّ_قنحرمح.

٥(.^٢ (، ١ ٢ ٦ / ليت)١ اسرأ س ض أب الإيٍان، ^,٣، الخارى، ورام )٣( 
(١ ٥ ^٩٩ (، ١ ٢ ١ ٩ )م/ المهان وترك !_ احاJ باب الاناة، كLب وملم، 

٥()حمآم\\< واس)-ا/"ا-أ(، باب،لأي_،الرجل آلأدب، ئاب المغاري، رواْ )٤( 
٩(.)ح• (، ٩٢)ا/ الكباتروايرئ يان باب كتاب لم، وم







جج 

هيءالخادعت ت المم ابن نال كإ الايات ق المذمومة ف الخادعة من والحيل 

يطه((محرم أمر إل به ليتوصل حائر أمر بإظهار والمراوغة الاحتيال 
بعجرم افّ يةول'ررإ0 صئش؛ضوؤ الله رسول سمع أنه خميفيظ جابر حدث ٢" 

ظلءإِنئ او شخوم أزاث ، ٥١ننول :أ سل: زالآيم«، ثالخنز.ر، داثة، الخم 
ذالنأ خزاأ«، ص ،رلأ ظاَل: الأاز، خآ نبمشخ ١^، ب ندثن ١^؛، غا 

فحومهاعلنهم حث؛ ث اممه إو النهود، افه قاتل دلك: عند اممه ننول 
صلإ:اغوةفأئوائ«رى.

إلللوصل ما محال حيلة كل بمللأن بيان الحديث هذا »في جتمحي: الحطاب قال 

امحسمه®وتبديل هيئته بتغيثر حكمه يتغثر لا وأنه الحرم، 
ففعلهالمثرايثإ من حرمانيا بفمي الوين، مرض ق وهو امرأته الرحل طلق فإذا 

عدما.انقضتا ؤإن موته بعد ترثه بل باطلة وحيلته محرم 
اللهبمحاربة آكله وتوعد الكيانر من وحعلمه الربا حرم إنإ النايع ١٠الفمت ابن نال 
الالفهدا يبح أن هدا مع يتمور فكيف، والضرر ال الفأعظم من فيه لما ورسوله 
الحيل«ر؛،.من يكون ئيء بأسر العظم 

نوعان:الشرعي العالم أن الثالثة: 
منها.الأحكام واستخراج والستة الكتاب، علم وهو مقاصد: أحدهما: 
ومصطلمحالضر كقواعد التأصيل وعلوم اللغة علوم مثل إليه: وسائل والثاف• 

(.١٢٧)ا(اءلأمالومحرمآ/
)آ(سقءمبجبم.

(.١٣٣المن)٣; ُعال؛ )٣( 
(.٢٤٣)أ(حاشيتسنتيداود)و/ 



سس ءثفقهبة القواس متظمبمة صح 

الفقه.وأصول الحديث 

تتمولا الومحائل، علوم معرفة عل فهمه يتوقف والئنة الكتاب علم لكن ولما 
فيكونالشرعية، للعلوم تابعا الغرض لهذا العلوم 7بذه الاشتغال لكن يه، إلا محرفته 

مئروعة.عيادة وطلبه شرعيا علما 
الكتابلفهم الحلم طالب بمتاجه علم كل ق القول مثله اللغة علوم 3، والقول 

نة.وال

العلم•ريق الرابعة: 
العلمأجل من ومال ومعي ونت من يذله ما كل أن يدرك أن العلم طالب عل 

ماذللث، ق ؤيدحل عبادة فهو العلم أهل عل وحلوس مضي فكل سبحانه ف قربة أنه 
ذلك.وغر وأقلام ودفاتر كتب وثراء سيارة وتام؛ن ورحلة ومفر طرق من يلزمه 

إلطريقا له اف سهل علتا فيه ينمش طريئا نلك راس ت قوله لهذا يدل 
القاءالة.عموم وكذلك، . ٢ ١ الحق٠٠ر 

الدعرة؛رسائل الخامسة: 

الأمة.عل فرض لأما الشرعية؛ الهمان أهم من تعال اض إل الدعوة 
ضألعثiفدم٠ون دلأموف م إثا ؛-علف أمه يملإ' ئظ ؤ تعال؛ قال 

ثأوكشمحاآ-صوث0هرأ،.
تعال:قال المنكر، عن وميها بالعروق، بأمرها خترة أمة الأمة هذه اف وجعل 

الننهفرومحمحاعن أتتروفو^وث .للقاتي مجث، -أأثق حث 

)ا(-سقءذرمحه.

)■؛(وة؛-؛.نّورةآلصران.



رج

ائلإ'<.
طرائقإل تحتاج ولأيي فإما النزلة؛ حذْ تعال النه إل الدعوْ كانت وإذا 

لب.وأما 

وبينتهمالمس وظروف يتناب تنوعا الدعوة وومحاتل أماليثه تتنؤع وقد 
وعادامم.والاحتإعة المادية وإمك1ناترم 

الدعوةوسائل هل وهو: كبثر إشاكال سه حصل مهم سؤال يقع ثم ومن 
اجهادية؟أم توفيقية 

النيمن حصلت التي الوٌائل عل الداعي يقف أن توقيقية؛ رمعتي 
هي.إلا يستخدم فلا الكرام الصحابة من أو 

بهيتوصل ه نفل ماح عريق كل فيتخدم الداعي بجتهد أن اجتهادية: ومعنى 
الحق.ؤإرشادهمإل الماس هداية إل 

قيرد م لكن به، اف أمرنا عفليم شرعي مقصود الله إل الدعوة أن شك ولا 
ءير_ها٠اّتخا.ؤام محوز لا بحث عندء ؤيوقفها والوسائل الأساليب محدد نصر الشريعة 

الطريقهدا وليس حلقه~ يدعرة لله اكعباو إل به يتوصل طريق كل فان وعلميه، 

أمرإل حا توصل مساحة وسيلة لأنه ْثروع؛ صحيح طريق فإنه ~ ذاته ق محرما 
القاصد.أحكام لها والوسائل مثرؤع 

يتوصلكأن مشرؤع غر طريقا الا.ءوة ق يستخدم ألا -ها عنى إن وتوفيفية 
العني.حدا توفيقية وهى محوز لا فهدا دعوة إل بالحرمات 

الواردةبالوسائل إلا يدعو فلا المتصوصة الدعوة وسائل عل يتوقف أن بمعنى أما 

.عمران آل سورة من  ١١٠آية ( ١ ر 



صحح.ءيرِ فهذا فيها 
الدعوةتمح فإنه الطريق بذات معمية غم ل وأثمر وأجدى نفع طريق كل بل 

به.

لإحالأكإ اكءوة طرائق وبينا بالدعوْ أمرا أمإ محي والئنة للكتاب وانأمل 
َذؤكدلهم آئسذ ؤألموعثلن أ.دكعة رك سيل إق آنغ ؤ تعال! فوله 

أتئب>ا'.
أدأو*تيآد؛*وايؤلأذألإةإ؛<لج؛!ن} ؤ تعال؛ قوله وكاق 

واجتهاده.الداعي لطر هذا تركا بل لها يتعرصا فلم الأساليب هذه تفاصيل أما 
المعقولقبيل من لأنه معلومة؛ بكيفية يتقيد لا كإ اروالتألخ ئقنء! الشاطئ قال 

يتقيدلا كذلك وغمها، والكتابة والتكن الخفغل من أمكن ثيء بأي فيصح المعنى، 
كمسألةبالإبطال الأصل عل يعد لر إذا أحرى دون بكيفية والزيغ التحريف، عن حفظه 

الصالح،،لف العليه أجع ولذا المحق،؛ 
الصومثبوت ق المدافع وأصوات بارزية العمل عن نئل لما جتفي الولفح وقال 

كاث،وصفة طريقة أي عل ببما العمل يزل لر الحلم حا محصل التي اروالرحمة والفطر! 
ذلكعل وحث ثرعه وبلغ عنه بالبلمخ أمرنا قد ٠^١٥^^ الني أن هذا عل ويدل 
بالحروفالأمر أن ويوصحه ذللث، يؤيد ررومما قال! أن إل ،،  ١٠وطريقة؟وسيلة بكل 

ثبتتإذا أنه ذلك ل يدخل ما أعغلم ومن الدين، واجبات أكم من المتنكر عن والمهي 

.نّورةاكحل.١  ٢٥ي )١( 
٠يوصف محورة من  ١٠٨آيت ( ٢ ) 

(.٢٣٨/١)٣(الأعممام)



/ئموإع^دثسم^م صع هه 
=:®  ١٨٠ق: 

القادرينعل يتض فإنه الحر بلؤخ عل ما الناس عمل يتوقف التي الشرعية الأحكام 
وتوقيالواجبات أداء من يتمكنون وميالة وأحن طريق اأٌرع الناس إل إيصالها 

}ادحرماتاار 
عنتصونها صوابط مغللة نحت، أنها إلا اجتهادية الدعوة وسائل أن ولع 

وأنالعامة، قواعده أو الشرع لنصوصي الوسائل هدم محالفة عدم ومنها الاصهلراب، 
أوعليه وحثهم الحر إل الناس دعوة وهو الفصول؛ إل -ها الوصول يقلن أو يقطع 

الرجوة،المصلحة س أعغلم مفسدة الوسيلة هده عل يترتب وألا الشر، من تشرهم 
خصائصهم.س هو فيإ لمشركن يا كالتشبه شرعا ممنؤع وصف الوسيلة ق يكون وألا 

الثانية:القاسة 

للززاتد«.الحكم بو\»زالحىإ فقال: الثاني بالشطر عنائ التي وهي 
وعليهأيضا، به للزوائد أحكم للومائل به حكمت، الدى الحكم -هدا أنه ت ومعناه 

المقاصد.أحكام للزوائن. فيكون 
عنه.-ها الانفكاك محمل والتي والنواح له المتمإت هي للعمل والزوائد 

سبحانهافد يأجره كإ عقد يؤجر لعمله متمم بيته إل رجوعه الح،أعة ْع فالمصل 
الحنانة.تشيح س والرجؤع للحج، متمم لأنه ؛ كيلك، الحج من والعود عبادته، عل 

حيث،من لا عليها يؤجر عبادة كونها حيث، من المقاصد أحكام ناخل. فالزوائل. 
فعلهإذا عاليه يؤجر الحبي ولكن واجبا ليس للواج.—،، فالمتمم مندوبة أو واجبة كونها 
حيث،س لا المعاقبة أو الإثابة حنث س القاصد أحكام لها فالمتمإت الواجب، أجر 

التكلفي.الحكم 



القاعدة:هذه على يدل ومما 

.٢ ١ ^١ وآ\ذلتيملإ هرمإ ض إقاعس ؤ نوله - ١ 
والإياب.الذهاب ي تكون والآثار 

اللجيمى ابعد رجلا اعلم لا رجل لكف مال• ;همحجبمتن، كنب بن ابا حديث ٢" 
قثزكثت خارا انرذغ ثو له: يك أو لهأ صو عال: صلأ0، عئطئئ لا وكأ0 م1ئ، 

لمحب أ0 أرد إف ا1تج، خي إل ننزل أjJJL ، 0نا;: Jliالننفاء، زو ؛، ٣١
ارقدصئ'ذنمتيننت اف رمحول قال اهل، إل رجعت إدا ورجوعي المسجد، إل تثاى 

جغاضَُكذكه«رآ/
متمم.والرجؤع منه، والرجؤع الجد إل الذهاب ق الأجر قانت 

أماوالعقوبة، الأحر وترتيب الحاكم حث من اك1صا- أحكام تاحذ والوسائل 
والعقاب.الثواب ق إلا القاصد أحكام تأ-محز فلا التمإت 

الأحريرتب لر بحانه إنه حيث، عباده عل تعال النه نعمة من القاعدتان وهاتان 
علويوحر بأا العيادة تتبمحقق التي وسمائلها عل يؤجر بل فقهل، العبادة دالت، عل 

عنها.به ينقلنا وما متماما 

الحد.لك فاللهم 

•ص سورة من ^٢١ ٢١)
(.^٣٦٦(، ٤ ٦ * / اص)١ المإل الخطا كثرة قفل باد_، الصلاة، ومواصع الماجد كتأبا لم، مرواه )٢( 



عس 

ننثوذن—ائ أنشنناةؤافان ثاسثالإن- ٢٥
j_j>jئ أيء ا!ثث:ثفى  jjljiالإت-لأف:يئ نع محن - ٢٦

هي;ائل مبثلاث التعلقة الفقهية القواعد لبيان ا،لولف عقدهما الستان هدان 
القاعدةنحت مدرجة فرعية فواعد هي القواعد وهالْ والنسيان، والإكرام، الختلهأ، 
افر".مب »الشقة : اوكبرى ازكالية 

فقال:

ا^صتجردي ئ أظنالخط_أثالإىاةنافتان 
عنتعال اش أسقطها قد والنسيان والإكرام، الخطأ، الثلاثة; الأمور هذه أن شمئآ 

ماعن الخرج الأمة عن تعال اف فرغ عنهم، ونحفيفا بعباده م؛حانه منه رخمة ا،لكلفين 
_(.ljأو مكرهين أو ءمحهلثين يفعلونه 

حقمن دالsكلثة ساقطة الثلاثة الأعإل هذء آثار أن يفهم أن المؤلف وحثي 
قائلا;فاستدرك المخلوقين وحق تعال اش 

أ;طئن>وزر;قضافمحنغالإنلأف:ئفكل 
الفإنه الأدميين حقوق من حق إتلاف والنسيان والإكرام للخطا نتيجة حمل فإذا 

أوجنايته أرش أو بقيمته يفمتوه أن والنامي والمكره المخهلئ عل يجب بل يسقْل 
أميوه.ما إصلاح 

قعلميهم ده يففيإ الآ-حرين حقوق يضل لا ناسيا أو مكرها أو محلمثا وكونه 
علمرتب الضان ولأن والمطالبة؛ المثاحة عل قائمة الكلفين حقوق لأن أملاكهم؛ 

حقهو ونسيانه ؤإكراهه بخطئه عنه الساقعل إب يقمد. ل؛ أو قصد سواء الفعل نفس 
والخطيئة.عنه الإثم برغ تعال الله 



و-€حسس 
»ث;سيىضسؤالأوو«.ولذلكقال: 

غرمسامح عنه معفو فهو تعال، النه عند وتحريمه تأنمه هو عنه الساقط أن أي: 
الفعل.إرادة غر عن صادر هو بل الفعل حض نمد ولا له إرادة لا لكونه اخذ مؤ 

أحكامالخطأ:آولأ: 
خطتة.الذب نسبة ومنه بج 

القاتل.أو الفاعل يريد ما خلاف عل القول أو الفعل ومع الاصطلاح: وق 
أدميآ.فقتل صدأ يريد بندقيته وجه كمن الفعل• يضع مثال 

وهوصائم.حلقه إل الماء بق فيالوصوء ل يتمضض وكمن 
خلافتودي غرها إل لسانه بق فيكلمة يقول أن يربمل كمن القول: ومع ومثال 

لها.مريد غر لكنه معناها 

أسباب،من ولكنه التكليف، يرغ فلا للتآكليفج ا.لكلفا أهلية بافي لا والختلما 
بخهلئهم.يؤاخذوا ألا المكلضن عن المشقة رفع من كان ولذللث، ا،لكلمج، عن التخفيف، 
بتنوتفريهم، تفصيل عل الحالات بعض ق ءن*رآ الخطأ جعل الحكيم الثارع لكن 

الآت-مثين•وحقوقا تحال اف حقوقا 
تعال:اف حقوق ز الخطأ — ١ 

المسامحة.عل مثنية اطة حقوق لأن للأنم؛ مسقطا ءاذ-رآ يعتن تعال الله حق ل الخطأ 
فعلعل ترتب، إذا فدية ولا كفارة فيه تحب، ولا يطلها ولا العبادة ل يفلا والخطأ 

للمحرم.الخبل يجزاء خاصى وهان.ا يبدل مقسمونا التلف، يكون أن إلا إتلاف المحظور 
نبارق اغتسل ولو صحيحة. وصلاته عليه إثم فلا فأخهنأ القبلة ق اجتهلء فلو 
صحيح.وصومه يأثم لر خهنأ جوفه إل الماء بق فرمقان 

الأمورارّتح.من تداركه يمكن ما يتدارلث. أن عليه محبإ لكن 



فيرحع.يتدارك ولكنه صلاته تبطل لر خطا لخامة قام فلو 
بالإْاكتدارك طالعآ قيان يطلع لر أنه ظايا الضجر بطلؤع اجتهاده ق أحطا ومن 

للصوم.
تعال:اف، عيال حقوق و الخطأ ٢- 

همأنفحرمة الأصل أن إذ والعقونة للأتم قعل متعال اف عباد حقوق ل الخطأ 
عندعنه معفو فانه ذلك ل حطأ منه حضل لو ولكن عليها، الاعتداء نحور فلا وأموالهم 

تعال.اف 

لأنأتلفه؛ ما يقمن أن محطثا كان ؤإن اثلم، عل ل يضل لا المكلفين حق لكن 
والمقاصاة.المشاحة عل مبنية الحبال حقوق 

فإنهخطا' سيارته أو إنان شاة أتلف كمن صمته، ان إنمال ان إنأتلف فلو 
أتلفه.ما يقمن 

لوقتلهممن يه، يقتل فإنه عمدآ إنسانا قتل انآ إنأن فلو العقوبات نحقق والخطا 
الدية.نحب ؤإنإ عليه، قصاص فلا خطآ 

بالخطأ:التخفيف ودليل 

ررقدالJه: قال  ٢١١ه أحثثآئأ أو مثآ لأدؤاجن.ئآءان رنا ؤ تعال: قونه - ١ 
؛.٢١٠(سلت 

وماوالننباذ، الخطأ، أمي ض "ناور قد اف راول قال؛ الض أن ~ ٢ 

.القرة سورة ْن ٢  ٨٦آية )١( 

أآوثخعوء قدواماوأتبطم قولهباب الضمير، كناب الكيرى، السنن ل السار رواه ( ٢ر 
١(.١ ٠ ء ^٩ ٣(،  ٠٧)n/ [ ٢٨٤]القرة: 

٢(.^٢٩٩ ٢(، ٠ ٦ القرة)ه/ سورة وّن باب القرآن، تفسير كتاب والترمذي، 



/ئضمهيةاثقواعد م،ءظوماق شرح 
ص ١٨٥وث 

٢ش" اسكردا  ١.
امحة.المعل منة اض حفوق ولأن ~ ٣ 
له.ضد لا والمخطئ القصد، عل مني الإثم ولأن ~ ٤ 

أحكامالإكراْ:ناسا: 
يرظْ.لا أص عل اض حمل ص: اللغة ق الإكرام 

الض.هذا عن الاصطلاحي العني نحرج ولا 
كالصلاة.واجب ترك عل يكرهه أو القتل، أو كالزنا محرم فعل عل آخر يكره كأن 
بسؤوطه؛إلا الفقهاء عند الإكراه يتحقق ولا 

به.هدئه ما سقيي عل ءاد.رآ اذكره يكون أن الأول؛ 
حكمآحدأ كان لما اذكزه يفعل لر لو به هدد ما تنفيذ عل قادر غر المكره كان فإن 

حقيقة.الإكراه 

ْزكرها.يعد نر قتله، عل قادر غر أنه مع ^dJ؛،، ؤإلأ كدا افعل له: قال فلو 
يه.هدئ ما يفعل أن الغلن عل يغلب أن ؛^،_؛ 

نحعلما بالعواقب والتفكير والرزانة العقل من عنده ولكن قادرآ يكون فد فانه 
يكونلا فحينئل. يديه عل ياخاو من هناك أن أو يه، هدئ ما يقحل أن يستبعد المكره 

حكا.ماكرها 
نحمله.المكره عل يثق مما به الهدد الثيء يكون أن ادثالت،ت 

ؤالاقتلتك.كدا افعل كانيقول: 

٢(.• ٤ )ح؛ ٦(، ٥ ٩ / والاّى)١ اأكرْ طلاق باب الطلاق، كاب ماجه، ابن رواء )١( 
نحرجاه«,ور الشخن شرط عل ، IjJl.*١اهارات وقال، (، ١  Y٩٨/ ) الطلاق كاب لتدرك، ١ ق والحاكم 



اثفمهية اثقواس  ibtjlaJuo  _شرممء ئ
ت :ه ١٨٦

علبمد.كرهأ لا فحيئذ ييال، ْنك أخدن ؤإلأ نلانآ اقل قال: ذا إم 
القتل.

•حق بغثر الإكراه يكون أن الرابع؛ 
الإكراهكان فإن منرؤع، غير أمر إل الوصول منه يقصد أن هو حق بغير والإكرام 

المدينأحير لو كإ معتيرأ إكراها يكون لا فإنه منرؤع أمر إل الوصول منه يقصد مما 
لبنه.وفاء عل الماؤلل الملء 

عاجلا.به المهدئ يكون أن الخامس! 

ب«مىإلا س؛و\' إكراها يكون لا فإنه سنة بمد قتلتك ؤإلأ زوجتك طلق قال؛ فلو 
به.المهدد وقت وحلول السنة ٠^٠٥ 

نوعان:والإكراه 

الامتناععل قدرة ولا له اختيار لا المكره يكون بحيث وهو الملجئ: الإكرام — ١ 
الهواء.ق كالريثة هو بل 

الامتناع،عل له قدرة لا أنه مع ليموت آخر شخص به ويضرب كرها محمل كمن 
فيدخلها.ؤإجارآ كرها يحمل ق-ارآ يدخل ألا محلف وكمن 

علولا قتل الأول عل يرتب ولا الاختيار، لبه لبالاتفاق علميه إثم لا فهذا 
اائازرحنث،ا

يكرهكمن اختيار نؤع له لكن مكرهآ محرآ يكون أن وهو اللجئ؛ غم الإكراه ٢" 
ماله.أو ه نفق يؤذيه أو علميه يقدر لا بإ يفعل لر إن وتبمدد لتضرب أو هو لتقتل 

جوازم عان عل اتفقوا أمم غر لا؟ أم مكلف، هو هل ، الخلاف، محل هو فهدا 
بغيره.ه نفيفدي أن له محل لا لأنه حق؛ بمر ان إنقتل عل الإكراه حالة ق الإقدام 

الذمةشغل ْع الخلق عل ده يففيإ والإثم تعال اممه حق يمهل كالخطا والإكراه 



جهم^ِصظوبمي؛كو؛مدس^^يج 
حقوقمن التلف بضإن 

التخفيضبالإكواه:ودليل 

ألإيمنيهل١/مىشظيتوئزثئ>ععو؛ ^إلأ تعال•' قوله ~ ١ 
الإكرامحال -يا يكفر ولر الكفر ُكلمة اف فعير 

فهراغب يالإيإن؛ مهلمئن وقله عله، وأجبر الكفر عل أكره ®إن عدى: النال 
ذلكودل عليها، الإكراه عند الكفر بكلمة النهلق له ومحوز انم، ولا عليه حرج لا فإنه 
عبرةلا أنه العقود ساتر أو الثراء أو البح أو العتاق أو الطلاق عل الكره كلام أن عل 

عليهاأكره إذا الكفر كلمة عل يعانب لر إذا لأنه شرعي، حكم عليه يترنبح ولا به، 
وأحرى"لى•أول باب س فنثرها 

وظانتكرهواشاا١٣/والنمان، 
ِفيعتاى ولأ طلأى، ®لأ قال؛ '؛،^١٥^^ الني أن خ.بمةا عاتنة حديث ٣— 

إكراه.أي: إءلأق«ل؛ا، 
الفعل.-؛يا له قصد لا والكره وقصد، نثه إل نحتاج الأعإل ولأن ~ ٤ 

وإلاتعال: قال ك،ا الرضا عل أحكامها منية التصرفات ولأن ٥- 
بمنآصذلإمحلْلوالإكراهضدالرض1.

سمرةادحل••١ ا" آية )١( 
٤(.٥ • و ٤ ٤ ٩ ص ى) انمؤ ض )٢( 
نحريه.سق )٣( 
(.٢١)حمآا< ٦(، ٤ ٢ غلط)٢; عل الطلاق ق باب الطلاق، مماب داود، ام رواْ )٤( 

٢(.• ٤ ^٦ ٦( ٥ ٩ / ١ والاّى)• الكرم طلاق باب الطلاق، محاب ماجه، وابن 
النساء.صررة من ٢ ٩ آية )٠( 



اثضقهيةاثقواس منفثوئ شرم مه سو 
ته  ١٨٨.

أمْفمن بالإكرام، نفذ لا أما غم الأقوال j يكون اشال j يكون ك،ا والإكرام 
ينفذلا الطلاق عل اكره ومن ينعقد، لا الح عل اكره ومن بنطقه، يكفر لا الكفر عل 

لغو((.حق بغم الكره »أقوال قالوا; ولذلك وهكذا. 

منوأن صحته، عل العلمإء فاتفق الأنوال عل الإكراه *وأما ت احفي رجب ابن مال 
عليهدل وقد عليه، إثم ولا به ه نفيفتدى أن له أن معتمرا إكراها محرم قول عل اكره 
ؤءلأتعال• اف قوله 

أويفعلها نحرج التي الإسلام نواقص آحفن عبدالوهاب بن محمد المجدد عدد وق 
.المكن٥ اسثتى الإسلام من قولها 

المان:أحكام ثالثا: 
والحفظ.التذكر صد اللغة; ق النسيان 

الفعل.عد فناه للثيء ذاكرآ يكون أن الاصطلاح: ول 
إعادةوعلته يأثم لا فانه متطهر أنه منه ظانا نمل ذللئ، وني وصوءه نقض كمن 

الوقت.بعد إلا يتذكر لر ؤإن يالوصوء الصلاة 
يانم؛التاحم.ولا ذكرها حن فيصليها فذكرها وقتها نحرج حتى صلاة ني وكمن 

ولكنالأهلية بقاء مع النسيان حال التكليف ترير التي العوارض من والنسيان 
اكزكر.حن نسيه ما يكلف؛استدرالئ. 

نوعان:والنسيان 

تعال:افه لحقوق النسيان — ١ 

أكلأو فثربح ني وكمن الإثم عنه يرفع فإنه لوقتها الصلاة يمل أن ني كمن 

(.٣٧٢)Y/ والحكم العلوم امع جا 



يفطر.لا فإنه رممان مار ق

ذكرها،متى يودحا أن وحب الصلاة تذكر فإذا ته نما يتدارك أن عله محب لكن 
الأكل.عن ؤيمتغ يمك أن وجب وتذكر رمضان مار ل وشرب أكل ؤإذا 

بابل الحظور لعل ني ومن بتركه المأمور فعل سان بض الل،اء ؤيفرق 
العبادات.

ولابه الإتيان لزمه والحج المسام أو الصلاة فروض من المأمور وترك ني فمن 
بمزلةويكون بذللثح يؤاخذه لا افه فإن محفلورأناسا فعل من بخلاف بفعله، ييرأإلا 

سلمبمعلذلأملج
الآدم؛إنتلحقوق النسيان ٢— 

المثاحةعل مبنية الآدم؛؛ر، حفوق لأن بالنبان؛ سقط لا الآدميين وحقوق 

•والضيق 

صإنه.وجب لغثره أنه ناسيا أكله أو ان إنمال أتلف، فلو 

المحترم.الغبمر مال لإتلافه مافهل الإثم أن ْع 
باتنسيان؛التخفيف أدلة ومن 

»ىلاف: فال ، ٢١١ه أو مثآ ؤ نمال: نونه - ١ 
.فعاوتح«أآ،

عيا(رملأانتكرهوا  Ujؤاك1ن، الخطأ، أنى عن ٤^١^ قد ادن4 »إن حدث: ٢- 

,منٌورةالبقرة٢٨٦آيةر١( 
نحرمحه.سبق )٢( 
نحربجه.ّبق )٣( 



عنها،ثام أو صلاة، ثمى *ثى ت نال الني أن خقثيبمئ أس حديث ٣" 
ؤطه! أن ^۶١ 

قضزته، قكأ ذا:م، زئز ٥^١، أكز ®ثن قال: ءسوغ الني أن - ٤ 
ونماهاال'آا.اف أطعنه 

العبديريده لا بإ اللسان بق وّهر والوالنسيان اروالغلهل القيم ابن قال 
ينفلديكاد لا البشرية لوازم من كفاه عارف غر أو مكرها به حلاقه يريد بل 

والمشقةالتعب غاية وأصا-را الأمة لخرجت الحكم علميه رتب فلو منه، ثيء من الإنسان 
والكروالغضب، الفرح شدة من اللمنغل ق ١^٧ حتى كله، الواحدة؛دللثه عنها فرغ 

اللسانوسق يالمعنى والخهل والإكرام والنسيان الخهلآ وكدللئح شواهده، تقدمت، كإ 
عبده-با الله يواحد لا أشياء عشرة فهده اليبن ولغو الإغلاق ق والتكلم يرده، ر بإ 

به*ر'آا.يواحد الذي قله وعقد نصيه لعدم منها حال ل ؛التكلم 

الصلاة،والالن< يعيد ولا ذكرها إذا ناليصل صلاة نى من باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخاري، رواه )١( 
)آآ/-ما(إ)ح'اا،ها(.

قضاتهاتعجيل وامتحباب القانتة الصلاة قضاء باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب وملم، 
(.٦٨٤)ح'٨٨ 

j حنث، إذا باب والدور، الأمان كتاب الخارمح،، رواء )٢(  Lu  (،٦٦٦٩^)اا/\<إ0(، الأ,ٍان
(.١١٥٠ح(،ح)• ٩ يفعلر)آ/ لا وحاءا< وشربه الناّي أكل باب الصيام، كتاب لم، وم

إءلأمالوقعين)م/ا-\/(.)٣( 



ء/فقهيةعف /قو/ ر منظومة 
عه ١٩١م- 

هزيعانمز لأؤ :نت اليع j الأخكام تتام ثمن - ٢٧
الما تبعأ ؛ايثت الفقهاءتقول وهى فقهية قاعدة لبيان البيت هذا أ< الؤلفعفد 

اذدلاردشن 

التع،،.ق الأحكام منائل *ثمن قال؛ ولذا 
الحكم.ق للغثر المشاركة هو والتح! 
الوالحكم متبوعه، حكم له يثبت التح هذا أن منيرا؛ انقل إذا لأ ر؛يئت وقوله• 

ّلغيره تتجه من به اكتؤإنإ مستقلا كان لو له يثبت 

استقلالأ،،.يثبت لا ما تبعا رريثبت الفقّهّاء! وقول 
لوحده.الحكم ق الانفراد الاستقلال! 

حكمه.ق معه فيدخل الحكم ق غيره يشارك أن هو هنا والتع 
غيره.لوحول ناح وجوده بل بنفسه مستقلا يوجد لا هوما • والتاع 

صرورةأو شرعا أو كان لغة حقيقيا لأ اتحبما بغيره تمل ما هو! أو 
غيره،عن الانفراد حال حكم له يكون قد الثيء ®أن القاعدة•■ مض فإن وعليه 

لهالحكم هذا يصح لا متثوعه، لحكم حكمه يتغير فإنه ونبحه غيره مع اشترك إذا ولكن 
منفردأ،،.كان لو 

بحكم،تفرد فلا متثوعها، حكم يشملها لغيرها اكابعة والصور ائل المأن وذلك 
احر.حكم لها كبت بحكم أفردت فلو 

متثوعي.عن ينفك لا الحكم ق له ناع هو حكا أو حقيقة الوجود ق لغتره فالتاع 
وجهعل ثابتة إنها فيمال! غيرها، نحالف التواع من كثير لكون ا،لوجب هو وهذا 

التع؛



١٩٢ ق
ءثفمهبةاثمواس منظومة شرح 

طلمويها؛بعد الملأة ابتداء محوز ولا الشمس ؤللعت وند الصلاة بإتمام والأمر 
هنا.بالخوان لأولها ناع آخرها الصلاة لأن 

الصلاحعليه غلب حائط ثمر بح إذا ولكن صلاحه، بدو قبل يعه يجوز لا والثمر 
لغرم.تبعا حكم له تت لأنه معه؛ يعه حاو يصلح لر مما ثيء فته وكان 

لأنمحث؛ ل صوف ظهرها عل شاة فاشارى صوفا يشترى ألا حلف ولو 
للشاة.تابعا ؤإنإ مستقلا يكن لآ هنا الصوف 

يتضررمللئ، ق ثريكآ كان لو ولكن منكه، بح عل محر لا الللئ، ومحا■صح 
التع•عل بحر فإنه المع بعدم شريكه 

بعدكالقيام صلاته لبهللت، متعمدآ لوحده الإنسان فعلها لو الصلاة أفعال وبعض 
ذللث،فعل إذا صلاته تبطل لا ولكن للتشهد الثالثة بعد وكالخلوس تشهد بدون الثانية 

مسوقا.كان إذا لإمامه تبعا 

تبحآ.كان إذا ومحوز اصتقلألأ يعه يجوز لا والمجهول 
استقلالا.به بشهادتس النسيط يثبت ولا النسسثط، حا يثبت، بالولادة الماء وشهادة 

كهولهم:منها قرب أو القاعدة عل تدل أحرى ألفاظ وللعلكاء 
قصدآ((،يثبت ولا وحكأ صمتا الثيء يثبت، لاقي 

غرهاء.ل يغتفر لا ما التراع ل *يغتفر وقولهم؛ 
اكاعدة؟بعش هي والأولى؛ 

حكمعن المثعية ق المغايرة أن أكدت أنما غجر الأول معنى ل داحلة والثانية: 
تغايرفإن القاعدة شأن ق المحح هو وهدا والاغتفار، للتساهل هو إنإ الامتقلأل 

مفردأ.كان لو عكس وتساهلا حفة أكسبه لغجره بالانضإم الحكم 
اغ.شاء إن هذا يتضح المتقدمة الأمثلة وبتامل 



/ثقواعدءثفقهعةمنظومة سرح 
ه ١٩٣وئ 

.ا؛ التبوعات ق شت لا ْا فيها يشت التع أحكام 'ر • وقولهم 
.٠٠التبؤع سقوط يمط التاع  ١٠ت وقولهم 
١ياخاصة فهي القاعدة عموم من أخص وهدم  القاعدة.من جزء فهي قطات ١ 

تابع٠٠٠اءالتاح وقولهم! 
ّيحكم٠٠ يفرد لا ءالتاع وقولهم؛ 
الأوائل"•3، يغتفر لا ما الثواف ل يغم ٠٠وقولهم! 

ولذلكالحكم أصل لأنه منه أقوى فهو حكمه ليأخد التاع ماق ال~وع ولأن 
.ا،لتأوعاامن أصعق ارالتاح تقعيدآ! قالوا 

محبلا النبؤع ق ا1طالووة الشرعية الشروط أن التابع ق التساهل باب ومن 
معينة،شروط قصدأ للثيء يكون ند لأته ؛ ذللئ، ق يتساهل بل التابع ل استيقانها 

متثوعة.ثمبوت صرورة Jبوته فيكون اخر لثيء تبعا بتا إدا وأما 
١٠٠٠٤٠۶^ل يشرط ما التاع ل يشترط لا ٠١قالوا! وكلك 

جاءتالفرؤع من محموعة خلال من الشريعة أحكام باستقراء للماسة ؤيستدل 
ومنها!النسق هدا عل النبوية نة بالأحكامها 

قدثخلأ ث1غ ارمز قال! النه رسول أن ةءهيبم؛؛اا عمر ابن حدث ~ ١ 
رسولا0 اا! أيضا عمر ابن وحديث ، اا1تاعاا يشرط أق إلا للثائع، دث«!زءؤا أبزن، 

تياشخمظنص،شاوجصر".

(.٠٢٢ )ح؛ (، ٤٠١)؛/مزروعة أرصا أو أبرت ند نخلا بيع من باب اليؤع، كتاب البخاري، رواه )١( 
(.١٥٤)ح"؟ (، ١ ١ ٢^١ ثمر)ّآ/ عليها نخاs بيع من باب التؤع، كتاب وملم، 

(،٣٩٤)ة/صلاحها يبدو أن قبل اك،1ر بح باب البتوع، كتاب ل اللفظ -بذا البخاري رواه )٢( 
)ح؛بماأ(.





ثأنحدالشرف الشنع مى حقم ورد إدا به معمول عزف وال— ٢٨
وهذاأحكامهإ، من ثيء بيان مع والعادة العرف تعريف ّسابقة عدة يا ق تقدم 

مولهي التي التقدمة الكلية القاعدة من خاصا حزأ جنلبمي المؤلف به عنى اليت 
عمة«.ءالعادة الفقهاء: 

يبينلر ولكنه بحكم ثيء عل حكم إذا الثممع أن البيت هدا ل جنمحي المؤلف ومراد 
العرف.نرححهإل فإنا الثيء هال>ا مقدار 

حالتان:له ثيء عل الشاؤع حكم فإن 

الإذ النص إل الرجؤع بجب فهدا وتفثره، حده يبين ثم ء بثي بجكم أن الأولى؛ 
النص•مع اجتهاد 

وتقديرهحده ق يرجع فهدا يفره، ولا بحده بجكم ولا بثيء بجكم أن ادئاذيةث 
العرف.إل 

النبييقمها كان التي ءروالأموال ومة: المقالأموال أحنكام بيان ق تيمية ابن قال 
نحتاجما ومنها: كالمواريث. ومصرفه مستحقه تحين ما منها: وجهين: عل 

كالصلوات،محدود؛١^٠٢^٤: هو ما منه به الثه أمر ما فإن ورأيه، ونذلرْ اجتهاده إل 
ؤينقصهفيزيده المامور اجتهاد إل قدره ق يرجع ما ومنه بالثبت،، بهمع الأّوحلواف 
فيه:تنازعوا ما ومنه الناس، علميه اتفق ما هدا فمن الله. بجبها التي المصلحة بحسب 
فيهايرجع أم بالئرع؟ مقدرة هي هل الفقات: من للزوجات نحب فيإ الفقهاء كتنانع 

علالفقهاء وحمهور الناس؟. أحوال باختلاف وصفتها قدرها ق ، فتختلفالعرف، إل 
وولدكيكفيلث، ما ااحدي لهند: الني لقول الصوايثح وهو الثاق، القول 



ه ١٩٦
اثضقهيةاثقواعد منفلوية 

ونفقتهنكسومحس لألهن للنساء! اييروفة ختلته ق أيضا وقال ، Jالمرفاا 

المرذ.>"
الفرمحدد لر ١^٤ ولكن الفر ل والخمع القصر تمئ القاعدة: تطبيقات ومن 

أحكامه.أخذ مفرأ الناس مإه ما فكل بالعرف فيه فيحكم الصحيح، عل ومقل.اره 
عليهيقدر فيإ الناص عرف عليه جرى وما بالعرف تكون الزوجية والعاشرة 

وغبروالطعام والأJارن٠ والمعيشة المكن ق مثلها يناصب مما بالمرأة يليق وما الزوج 
ذللث،.

مرجعهاالزوجة نفقة أن العلمإء حمهور عنلء به المقعلؤع لاوالصواب تيماية1 ابن قال 
وحالوالأزمنة البلاد أحوال ؛اختلاف، محتلم، بل ؛الثرع؛ مقدرة ولست، الحرف، إل 

ر؛آ.وع\ظوعآكثويءه ؤ قال: تعال اممه فإن وعادمإ؛ الزوجن 
لألهنوقال! والعروف#لْ،، وولدك يكفيلث، ما لأخذي الني، ومال 

•"أميكومنبالعروفاالا"ا.. رزقهن 
الأقوالس بزا الناس عده ما فكل عليه، وحث، الثارع به أمر الوالدين وبر 
الر.س كون فإنه عرفا الوالدين رصا به ويكسّ_، والأفعال 

ألنحرمح<\(مدم 
نحرتبه.أ(مم.م 

(.٤٥■/ التحلل)٢ إطال، >، الدلل إهائ ٣( 
.التاء صورة من ١ ٩ آية ( ٤ 

.نحريه ه(مدم 
٣٠)ح (،  ٣٩/ )٤ الني حجة باب الحج، كتاب مسلم، رواه ٦(  ؛٠٩

.٧٣٨٢/٣(الفتاوىالكرى



عىسو اثقواعد محنفسممة ش>م 
١٩٧ته: 

ذلك.ق داخل فهو وصلة بزا يعد ما فكل كذلك الأرحام وصلة 
الناسوعرف عادته أجر فله أجره تحديد غير من ثيء بعمل ونحوه حمالأ أمر ؤإذا 

ومثله

اثقاعدة:ثهذه ؤيدل 

. ١١محكمة ارالعادة قاعدة أدلة عموم — ١ 
تعال.قوله ل كإ العرف إل الشرعية الأحكام س ممر بإرحاع الشارع أمر ٢— 

^٢٢،ألمح-ذب ي آرتما ثثل ولى ؤ وكقوله: ^١،، 
ؤوشكا0ئاتعال؛ وقوله ٢، ،موف أوستمس ءمح-ف ؤءأس-ُمى وكقوله؛ 

يدمنله' ^،٢^^ ؤ تعال؛ وقوله ألأمفج هلثاحو مميإ ظستعغن: 
نذنوعزألممرهدرُْ هدرأن علأأوّ؛؛ع ؤ وقوله؛ ا، ألموف وكنومأى 

،•ص؛ثلكفىمرف ^أشيلن.هلأآ، 

.النساء صورة من ١ ٩ آية ( ١ ) 
.البقرة سورة من  ٢٢٨آية )٢( 

ّورةامحة•من  ١٢٣١^)٣( 
.النساء سورة من ٦ آية )٤( 
مزمورهالقرة. ٢٣٣آية)٥( 
منّورةاوقرق ٢٣٦آية)٦( 
.ا،لمتحنة سورة من ١ ٢ آية )٧( 





//سمهبةالقواعد متثلوصة طسمح 

الوصي.هع له للموصى بة يالنوكذ،لك 
الوتمرض ق ثلاثا المرأة الرجل طلق ولو التدبير• بطل سيده قتل إذا والمدثر 

ترث.فإما الإرث ْن قاصدأمتعها رصاها بغر 
نحرمها.الغتسهة من والخال 

منها؛أحرى يتعثران القاعدة هده عن اللمإء ويعثر 

برئه((.نحازى الناؤع أخره ما استعجل ارمن قولهم• 
١بحرمانهءا عوقب محرم وجه عل وقته قبل له أبيح ما أو حقه تعجل ررمن وقولهم• 
الفاسد،،.المقصود بنقيض المعاملة لأصل  ١١،وقولهم: 
ا،.للممة سببا تكون لا المعمية ار وقولهم؛ 

القاعدة:هذه على يدل ومما 

مثرؤععثر بب بإليه التوصل أراد مما يمع لر لو إذ الدراغ• سد أدلة عموم ~ ١ 
فكانمراده عل نحصل تم تعجلا مفعله يفعل أن الناس س لكثثر إغراء ذلك ق لكان 
الباب.هدا ق عفلميمة لدريعة سدا منه منعه 

الدراغ.سد أدلة تقدمت وقد 
الحرم.إل ما يتوصل الش الوسائل هي والل-راغ 

ممتوعت.ذؤيعة كان محرم بعلريق إليه التوصل يريد للمثيء التعجل كان ولما 
لمحاملةمتوجهة الثريعة أن باستقرائها دلت والسنة الكتاب س أدلة عموم ٢— 

١منه بحرمانه بمعاقبته وقته نحن لر لما المتعجل 

اللهرسول لإ صحينا قال؛ يمئقبمتن البجل سفيان بن جندب ذلك ومن 
ثلناالصلاة، قيل صحاياهلم دبحوا ثد اناس ئإدا يوم، دان اصحته 

الص.لأةمل دج )امى قال؛ الصلأة ئيل ذبحوا ثد انإم ١^، رآهم اوصزف1ح 



/مم^^،ة/رقويس سظلوط شرح 

اممه؛؛انم عل قئثدج صلثنا حص لم°يلثح 'كال ومن أحرى، ثكاما هليدج 
أنهوجوبه مل شيئا استعجل من أن السنة أصل ارمن شرحه! ق بهل1ل ابن ئال 

حرمالعدة ق فتكح الوطء استعجل ومن أيفا، حرمه الثراث استعجل كمن محرمه، 
لهم،،عقوبة حرموها وقتها قيل ؛الضحايا عجلواالذين هولأم فكذلك أبدا، ذلك 

العثلمعاقية عل وقدرا شرعا حلقه ق الله سنة استقرت راوقد القيمت ابن وقال 
٣١،■ لممده(( بفيض 

افه.أحرم لما تقديأ أوانه قبل الثيء استعجال ق أن ~ ٣ 
إصرارآ؛الآحرين.فيه ولأن - ٤ 

العبدمعاقبة عل وقدرآ ثرعأ حلمه ق اض ستة استقرت راوقد : القيم،؛؛٤٥ابن قال 
،١

فمده((بنقيض 

الأحرؤية،الأحكام ق نحري فآكدا الدنيوية الأحكام ق نحرى ك،ا القاعدة وهذه 
بالحناءتركها عل الصابرين ووعد الدنيا الدار ق محرمات الحبال عل حرم تعال افه فإن 

قالمحرمة شهواته تعجل من ولكن الأحرة، ق إتياما الحناء ومن الأحرة ق العفليم 
ؤتعال: قال كإ منها يتب لر إن الأحرة ق بحرمانيا عوقب الدنيا 

١آ، ١٨/ الثه)٧ اسم عل فليدبم صالأّئءفيهقغ الض قول باب والصيد، الذبائم كتاب البخاري، رواه )١( 
'0ه(.)ح-

.٥( ١  ٧٦)ح ( ٧٣/ وقها)٦ باب - الأقاحي -مماب وسالم 
(.٤١٠/ )٥ بطال لابن البخاري صحح شرح )٢( 

(.٢٤٦/٣>٣(إءلأما.لوءعين)
(.١٩٣)إ(إءلأمالوق<ين)م 



الضقهيةاثقواعد منظومحة شرح 

ثقةتقت ذخؤ' ؤ ت تعال ونال ، ١ ل ه يبما وأنتمعم أذبآ ألنار١دتيمقهؤفي-عؤ 

أخهعورة تتح ومن عليه، افه امحتقمى استقصى ومن عليه، اوعي أوعى ومن 
خذلومن عليه، اف شاق شاق ومن به، الله صار مسلا صار ومن عورته، الله نتع 

افهوصدق فيه، نمرته محب، موضع ل الله خيله فيه نمرته محب موضع ل لما م

الآحرْ•3، يثر7اا ب الدنيا ل الخمر شرب من وكذللئح 
قحرمها منها، ثت1، أ م الدسا، ق الخنز ثرب *_ قال 

الآخزة«رأ،.

ارمىصئشي4وغت قال الآمحرة. ق ه يلبلر الدنيا ل الحرير لس من أيضا وكدللث، 
بماشرِفياكلإ:كهاسم'ْل

شرعآمطردة القاعدة وهده ٠ الع٠لاا جنس من والخزاء العلإءت يقول وليلك 

الأحقاف.سورة من ٢ ٠ آية ( ١ ) 
.الشورى صورة من ٤ ٠ آية )٢( 

المأ.)ّآ(آية^منِررة 

ر-صتيىمأثلوألبيي ؤ٩ تعال؛ اف تول باب الأنربة، كتاب البخاري، دوام رة، 
*ّآ(،)حهماهه(ا/ ا )٠ [ ٩٠اأج؟هلالاتاو0ت مشوءيئكأهنممل 

الآ-محرهل إياها بمنعه منها يتب ل! إذا الخمر شرب س عقوبة باب الأشربة، كتاب وملم، 
)مآ/سها(،)حما/ه(.

(،٥٨٣٣^)*ا/ةحآآ(، وندرماعبوزمنه الخريرللرجال لبس اللا'سإباب كتاب البخاري، رواْ )٥، 
(،١٦٤٥)T؟/والنساء الرحال عل اللهّ_ا إناء اصتمأل تحريم باب والزيثة، اللباس كتاب ومسلم، 

^٢٠٧٣.)



القواعدءتفقهمةمنظومة شمح 

فشرا.ثرأ ؤإن فخثرا حثرآ إن عمله جنس من العبد يجازى اطه فإل وقل.رآ. 
شيئاترك فمن بالحرمان، يعاقب للمحفلور التعجل أن رروكإ المؤلف قال 

تشتهيهاه ونفاف _»؛،^ ترك فمن وا الل.نيا ق منه خير' اممه عوصه ه نفمرام 
منله ما ْع يدنه ق وصحة رزقه، ق وبركة وانشراحا وسعة ملبه ق إيإنآ الله عوصه 
اممهرحمه كلامه انتهى ا؛. وصفه عل يقدر لا الذي اممه تواب 

ومنالله، ممء مسلما سر فمن عمله، بجنس يجازى فانه صالحا عمل من وكدا 
كربمن كربة مؤمن عن مس ومن والأجرة، الدنيا ل عليه اممه يثر معر عل يثر 

عثرته،الله أقال خادمآ أقال ومن القيامة، يوم كرب من كربة عنه افه نمى الدنيا 
ومنعلميه، انفق أنفق ومن الرحماء، عباده من الله يرحم ؤإنإ الرحمن يرحمهم والراحمون 

عنه.الله يجاوز يجاوز 

؛١ ٤ ٠ ~ ١ )٩٣ ص للسعدي وشرحها الفقهية القواعد منظومة ( ١ > 



/رىثم^ٍةرئ^^مممد ٠^^^٠٧^ شرح 
٠٣هز 

وحللدوثمناي ئأوفزف العتل ص j التغريم أش دإف *٣" 
اي.النالنهى اقتفاء قاعدة وهى أصولية ناعية لبيان معقود البيت هذا 

لوالتحريم الهي حاء ١^،؛ قرطه٠٠ أو العتل ص التخريمِو أش رردإذ مالت 
كالوصوءاللازم العمل شرط ل التحريم ياق أن بمعنى شرطه. أو وعينه. الفعل ذات 

يكبهشرطه أو العمل نفس ق ١^١^ التحريم أن ت أي وحلل،ا، ماد ؛ريدو لصلاة اق 
متقيلا نهو خارج لأمر كان إن الهي أن ومفهومه الاظم كلام ومقتفى الماد، 

انمحلإ^اوهو ال، الف

تعال.الله شاء إن نجمله ّحلاف ال الفالنهى اقتفاء ول 

المألة.تحتاجها التي العلمية يالمهعللحات التعريف من لأبد ^ا وقبل 
والبعللأن.ال والفالصحة وهى 

الفقهاء،عند القضاء سقوط ق كافيا الفحل وقؤع العباداتت من فالصحح 
١م|ا الن.مة ونيرو وتحزئ أوقضائها إءادت|ا عن تغني الي هي الصحيحة فالصلاة 

منها.ا،لقصودة الأحكام عليه ترتبن ما والعقودإ العاملات من والصحح 
وحلللباغ الثمن حل وهي المقصودة آثاره عليه تترب الذي هو المحح فالبح 

للمشتري.السلعة 

الصبمب^.صد والفاتو 

الفاعل.عن القفاء يمهل لر ما هو العبادات: من فالفامد 

قفارهامحب أي* فاسدة، صلاته كانت وضوء بدون صل إذا المكلف، أن يمعنى 
إءادتراّأو 



ئظؤمةقمح 

نكاحفالتعة منه، الفموية الاثار عليه تترتب لا الذي هو العاملأر>تحت من والقاسي 
الهر.به لها محل ولا الرأة به له محل لا لأنه باْلل؛ 

أوالعبادايت، ل مواء الحمهور عنل. واحل. بمعنى فهإ مأر١دءان والباطل والقاسي 
العبا^١١ت.ل الحنفية عند وكدا ، العا٠^^^٠١

والباطل.الفاّال بين الحنفية ففرق العاملات ق أما 
الزنا.عل والعقد كالربا ووصفه و\صله ينرع لر ما هو الباطل• فقالوا؛ 

لهعرصو ولكن مثّروع، أصله أن يمعتى وصفه دون محمميع ما هو والقاسي؛ 
منجاءت الحرمة لكن ماح أصله ل البع فإن الئاف• الداء بعد كالع محرم• وصفح 

الئانر.الداء بحد البح كون وهو الوصف،، 

عنه؟النهي دبمللأن فاد عل يدل النهي فهل همدا بمد 

أشهرها؛عدة أقوال عل هذا ق الأصوليون اختلف، 
لغيره.أو لوصفه أو لعينه الهى أكان مواء مطلقا اد الفيقتفى الهى ~ ١ 

الزناعن كالنهمح، الثيء ذات عل ورد الهى ذات أن لبنه النهى يكون والمراد 
والريا-

لازمفيه لوصف، ورد ؤإنإ ذاته عل يرد لر الهى أن أي لوصفه الهي بكون والمراد 
لداتيأت لر هنا فالهي الحمعة يوم الثاق الداء بعد البح عن الهي مثل ، كشرطه له 

اللوصفه البع عل ورد فالهي الئاي الداء بعد لكونه ولكن باح الأصل ل فهو الح 
لداته.

العاملةأو بالعبادة له علاقة لا آخر لأمر الهى يرد يأن جارج لأمر بالنهي، والمراد 
اللحية.محلوق أو بل وهو يصل كمن 



شح^ح

الهي•نؤع كان أيا يبلله ع-ه للمنهي يعرض نص كل أن يرون القول هذا فاهل 
الفسادفتفي لا الهي أن - ٢ 
والمعاملات.العهود دون المادات ق الفساد فتفي المهى أن — ٣ 

النانه العبد لحق كان ؤإن عنه، المنهي د يففإنه تعال اض لحق الهي كان إن ~ ٤ 
■

فتفيفإنه وغثرْ نرتل من اللازم لوصفه أو عنه النهي لذات الهي كان إن ~ ٥ 
الفساد.فتفي لا فإنه عنه خارج لأمر أي عنه الُهي، لغتر الهي، كان ؤإن ال، الف

iالتولل.لان، ;؟نقنت، عل.ى الرجحه الاJى هو وهدا 

لوحلقناد مدو ثزف أو العتل ص j، التخريم أئى وإذ 
لهااللازم ثرؤلها أو المعاملة أو العبادة ذات عل واردآ والهي الحريم كان فإذا 

ادها.فدلل ذلك كان 

العقد.ؤيبطل الحثالة إعادة فيجب، 

والمعاملة.العبادة منها ايا د يف1؛ خارج لأمر الحريم كان ؤإن 
عادؤإذا فسدت، ثرؤلها أو العبادة نفى إل الحريم عاد اءإذا ١^١^، قال 

دتفالي، العبادات بين الفرقان هو وطا المعاوصة، وكيلك، تفسد، لمر خارج أمر إل 
شرطهاأو ذاتما إل الحريم عاد إن أنه محرم، أمر عل اشتملت إذا د. تفلا والي 

الإنسانعل حرم خارج أمر إل عاد ؤإن بالإبطال، موصوعها عل يحول فإنه دت، ف
٢•ل ثواحا" ينقص ؤانعأ العبادة تبطل ولر الفحل ذلك، 

،١٤١)صن للسعدي وسرحها الفقهية القواعد نظومة م٠ 



وهوالصلاة شرط ق أتى النهي لأن باطلة؛ فملأته ومحوء بدون صل فلو 
الوضوء.

صلاتهلكن الفعل عليه حرم ذهب خاتم أو حرير عإمة وعله صل لو لكن 
الصلاة.الفعل! عن خارج أمر إل عاد الهي لأن ■ صحيحة 
العملبذات متحلق المهي لأن باطل؛ عقد فإنه بملك لا ما باع أو بربا تعامل ؤإذا 

التعاندينمن وللاخر صحح والعهد محرم الفعل فإن بنجس بلع أو السلعة بلع ولو 
والإلغاء.الإمضاء بين الخيار 

ائولض:رجحه ما ودليل 

شرطه.أو العمل نمس و همه النهي لكن ْا ماد دليل -أ 
عملاعمل لأتن افه رسول قال ت قالت خغقبمها، عائئة حديث "١ 

كىءكاتثنائإننمح>"،.
رد.لما كذلك يكن لم لو إذ فاسد باطل واطلردود مقبول، غثر مردود أتما■ 
الربابح اد فكاصتفادنمم عنها الهي من الأحكام اد فعل الصحابة إخماع ٢- 

نكاحاد فوعل ، بمسل، مملا إلا بالدهب الدهب االأئب؛عوا ءثإأفنضظ1 نوله من 
.٢٣١١١نحطب زلأ ينكح، رلأ ١،^؛، ينكح ررلأ صإآفهوغ1 بقوله الحرم 

الفساد.دليل النهى يكون أن قياسا فوجب الصحة دليل الأمر "؟"أن 

نحريه.سق )١( 
من(، ١ ^٧٨٥ (، ١٢١٠)ّآ/ نقدأ بالورق الذهب ومع الصرف باب الساناه، كتاب ملم، رواه ( ٢١

ظنفيغن.الصامت، بن عبادة حديث 

من(، ١٤٠رح؟ ١(،  ٠٣٠)x/ حطيثه وكراهة الحرم نكاح تحريم باب النكاح، كتاب ملم، رواه )٣، 
^ففتن.عفان بن عثإن حديثا 





ا.١ ر القصودا( هذا صد وتفيده تصحيحه ول ؤيكرهه، يبغضه ما يقع لئلا فحرمه 

حارج:لأمر بل محه النهي لغثر فته النهي كان با ال الفعدم دليل ~ ب 
ق\ذثوا إليه يلتفت لا بعيد تعلق فهو شرعآ العبادة بيات متحلق غثر النهي أن 

الإب٠لال.

ه..

.٢٢٤;ا(زاداد>اده/



/تفقهيقالقواعد منغلومة سمح 
٩•مح7 =  —

أخسبمي 4ني الئئع بمن يمنى ليس ؤ مووبوئتلص - ٣١
نولو4 وعنى والفار الوذى إتلاف أحكام قاعدة لسان المؤلف عقده البسثا هدا 

.٠ يقمن م له أذاه لدغ نيئا أتلف ارمن فقهيا؛ تقعيدأ الفقهاء 
فإنهمحه أذاه لدفع نيئا أتلف من أن أي: ثضمنء ليز مؤذيه راومتلم نال؛ ولذا 
لأيفمن.

الإتلافيكون فقد بحبه ثيء لكل والإتلأف هلان<، أي؛ تلف، من والإتلأف، 
منفعته.ق نقما أو به منممعا كونه من بإحراجه إتلافه يكون وقد للثيء إهلاكا 

ولذلاك،وأموالهم، الناس أبدان حرمة لعموم الغ للأشياء الإتلاف ق والأصل 
بالإذنمشاة هنا الصورة ولكن لأهله، وصإنه الأحرة ق الإثم الإتلاف عل يترتب 

حق.بغر مؤذيا كان إذا الضإن عدم مع يالإتلأف 
عنهأذاه يدفع أن يقدر فلم له أذاه تحقق من يتلف، الذي أن ٠^^٠٠ راومتلمؤ وقوله؛ 

يضمنه.لا فإنه بإهلاكه إلا 

يضمنهلا فإنه ه نفعن أذاه لدفع أتلف، إن أنه أي؛ ضن" لتش ١١قال؛ ولذا 
متقوما.كان إن وبقيمته مثاليا كان إن مثله بضإن يكون للمتلف، والضإن 

لدغفأتلفه يؤذيه ثيء له تموض إذا الإنسان ررأن إجمالا: القاسة معنى فينكون 
باهلاكهء.انم ولا الإتلاف هذا يضمن لا فإنه أذاه 

يضمنه.لر بالقتل ه نفعن فدفعه أوآدمي حيوان عليه فلوصال 
يضمنه.لر ه نفعن دفاعا فقتله إحرامه ق صيد عليه ولوصال 

فتعدملينكر أو البحر ق ليقع فدفعه تfلكه أن فخثي غبره مظع عليه منهل ولو 
يضنه؟ر متفعته 



أحن،هي بالي الددإِع يكون بأن القاعدة هدم قيد نح؟ىسم المؤلف لكن 
lJ_ بجاهيأن أحس هي التي والمراد أحنن٠١ هئ باكي الدظع ررثند (؛

قادروهو الأثقل يستخدم ولا فالأمحهل بالأسهل فٍدءعه، الإمكان بقدر المؤذى بدفع 
صمن.تحاوز فان منه، بالني دفعه عل 

يفعلأن له بجون فلا تعال باق ينزجر؛التخويف ممن وكان آدمي عليه صال فلو 
نادرآكان ؤإن ببدنه، يفر بإ يدفعه أن بجون فلا بالتهديد ينزجر كان أو هدا، من أعظم 

به.يتدرج وهكذا يهتله أن له بجون فلا بجرحه أذاه لغ عل 
صمه.الإتلاف من أقل هو بإ أذاه دفع عل قادر وهو أتلفه فإن 

منها:كثيرة أدلة القاعدة ثهده ويدل 

تقدمت.وقد للمضعلر المحرم حل أدلة عموم ~ ١ 
لهوأذؤيدااماله دول يل ُُمن ضئيبمه• صرو بن عبداممه حديث، ~ ٢ 

أودمه، أو ماله، أؤيد إذا الرحل أن إل العلم أهل عامة ذهب، ،: *»Liالغوى؛ نال 
إلايمتغ لر فإن فالأحسن، بالأحسن يدغ أن ؤينبغي ومقاتلته، القاصد لغ فله أهله، 

.٢٢١١١الدافععل ثيء ولا هدر، فدمه نفسه، عل القتل فاني فقاتله، ؛المقاتلة، 
يا J\m}1اف رسول إل رجل جاء غءؤني<ئتنقال؛ هريرة أب؛-، حدين، ~ ٣ 
إذارايث، دال،ت مالالئ،اا تعطه اءهلأ دال،ت مال؟ أحد يريد رحل حاء إذ ارايت، ائته، رسول 

[0أنأبث، نال: شه1،«، هت ١٠قال،: ثش؟ إذ أن1يت قاَل: »دا;ك دال: ناتيب؟ 

٢(. ٤٨• )ح (، ١  ٢٣ره/ ك دون ناتل س باب ، ٣١مماب الخاوي، رواْ )١( 
لالدم مهدر القاصد كان حق بغر ضرْ مال احل؟ نمد من عل الدلل باب الإبجان، كتاب وسلم، 

جف)ا/أآا(،)حاأا(.
(.٢٤٩)آ(شرحالثن)«ا/



١^١،.راصِفي ثاو:قشُ؟ 
منبم0 ذئأ رجل' بت عض رجلا أف • قققمحن الحصن بن عمران حديث - ٤ 

١٢٤"أخاه أحدكم ®يعص  I(Jl_البي إل ماخثمموا ثنيتاه، ثويعت ممه، 
بمضظ؟لآد:ثكأم

بجنايةإلا منه الخلاص يمكن لر أذا وأنه الصائل، يقع راوفيه هنمحنث؛ حجر ابن نال، 
هدرأمكان به ففعل أعضائه بعض عل أو ه نفعل 

ادحذلوراتا•سح والضرورات صرورة ١^^^( ، إتلافولأن ~ ٥ 
فيهالأصل الغثر حق أو للغير الإتلاف فلأن أحسن هي بالتي الدفاع اشترامحل أما 
مابقدر يباح بل مطلقا يباح لا للضرورة يباح الذي والمحرم للضرورة، وأبيح الحرمة 
وكاولأعادءلأإلإههل؛ا، ؤشاصملزع؛نباغ تعال: لقوله الضرورة، به سدفع 
تقدم.

بقدرهااا.تقدر الضرورات،  ١١تقعيدآت العلمإ■، يقول ولدللث، 
الإمكانا٠.بقدر يدغ الضرر ١١أمات وقالوا 

)ا('ثزانحربجه•
(.٦٨٩٢^٢( ١ ٩ \/ مس'طاْ)٢ رجلا عض \ذ\ بأب _، ^ \وخ\وي, رواْ )٢( 

)مذحابرى)'اا/أآآ(.
منّورةاوقرة. ١٧٣)؛(آيث



اثضقهيةرمم^أ؛س منظمصة شرم هص حم 
ت:مح ٢١٢»:

امِفيضوابماؤثذ)\و(وأ\سم - ٣٢
تمدالخي الألفاظ لأشهر ا،لولف فيها عرض يعده الي والثلاثة البيت هذا 
العموم.

علالألفاظ دلالة طرق ق الفقه أصول علم مباحث من والخصوص والعموم 
الأحكام.

والئنة؛الكتاب فهم لطالب نفعا الأصولية الباحث أعظم من والخاص والعام 
محصورةتكون قد الكثرة وهذه ممرة أفراد عل أو معن فرد عل ياو.ل أن إما اللفظ. لأن 
١محصورة عثر تكون وند 

ححتناولها ق أصلها عل باقية تكون قد والثنة الكتاب ق العامة الألفاظ إن نم 
اللفغل؟عموم من الأفراد بحض أحرجت أحرى بائلة مححمة تكون وقد الأفراد، 

الوحسن.ق موجودة الصور هذه وكل 

وعدمه.شمولها حيث من الألفاظ لدلألأت العلم طالب، محرفة الهم من كان لدا 
العام!أحكام بعض عند قليلا نقف الولفح أراده ما عل ناق أن وقبل 
غجره.أم لفظا أكان سواء متعل.د لأمر شمول هو أو الشامل اللغة؛ ق العام 

الأفراد.من له يصلح ما لخميع تخرق الاللففل هو الاصهللاح؛ وق 
فيه.داخلة تكون أن تصلح التي الأفراد حمح يتناول فهن.ا 

مؤمن.كل فيه يدخل وااالومنوناا؛ رجل. كل فيه يدخل ااالرجالرا؛ كةولا1 

فهوخاص•بعام لم ما فكل بخلافه والخاص 
خاصولكنه وجه من عاما اللفنل يكون فقل بيان! نوالخموص العموم إن نم 

مزوجه-





اسمكهي\ىلفي\دسآ 
عمومه.أفادت الأمم مقت إذا الاستغراب ااأل،ا أن إل أمار 

تدلبل العموم تميد لا فإما العهدية؛ ررأل® به نحريج فيد ااالأّتغراةيةاا وهولنا! 
الذهن.ل معهود فرد عل 

اف.بت مجد كل لأن استغراب؛ فهنا اف، المجد؛ست، _؛،s؛ فنقول 
تفياوفلا الحي، مجد وهو المعهود المسجد يه تريد المجد. من جئت وتقول؛ 

المعهود.مجدك وهو واحد مجد ل مجد، كل من جئت أنك 
العموم.أقادته الاستغراب ® رأل عليه دخلت إذا والأمم 

الفرد.الحمع عل تدخل ورأل* 
الحمع!عل أل دخول أولا؛ 

ألثتإيعىؤا0 تعالت وقوله هُهلم آلثؤينؤيز أقع ت ؤ ت تعال كقوله 

خماعة.عل الدال الواحد الالفذل هنا بالحمع والراد 
مدخل

،.^١٣ه ؤث-أثحآهموذا تعال! قوله الخمع؛ أ~ 
ا؛،.ؤويدابخ؟لأمحزظأأمح تعال! وكقوله 

•المؤمنون سورة من ١ آية ( ١ ) 
)آ(آيةهّآمنسورةالأحزاب.

.المؤمنون سورة من ١ آية )٣( 
٠)؛(سهُْنسورةالود 



صع؛،٠ اوضقهي4 القواعد سظومة شرح 
:ثه ٢١٥ه  ت

ا.٥^١ ذ تعال! كقوله الح«عت ام — ب 
مقرئهوين ينه ويفرق اثنن من أكثر عل يدل ما وهو ت الحمم الحنس ام ~ ج 

تعال!كقوله بالياء أو اربقرة'ا، مفردها ، ب علنا المرئثنه تعال• كقوله بالتاء 

روم•مفرد-ها ،، ^١٣ ٥٣ؤامحا0هني 
العموم.تفيد الأنويع هن.ه كل ق وص 

ا،لفردتعل ٠ أل ٠ يحول ثانيا: 
أيضأ.العموم تفيد وهذه 

•، ٤ ه ش آلإثس اف ه وآشر ؤ تعال؛ قوله ل كا 
وقولههلُا، آشسلء •مدت يمك ؤتهؤيإ ؤ أوأثنلآئمت\ ؤ ت تعال وكقوله 

ومحارقة.محاري كل أي ' ٢ ل آقهلعواه ؤألتايثن وآلكايق ؤ ت تعال 
غص.كل أي: ،، ُمطلالعهمرظلمااروكقوله 

انمي.واستقامة عاليه لحولها أو د*كل* إبداله الالفظ عموم علامة من أن إذ 

)ا(أةآ.نّورةالفائء
اكرة.صورة من ٧ ٠ آية )٢( 

ؤالروم محورة س )٣(الآلآان١و٢ 
اوآ>سّورةاكرالأتان )٤( 

■الثور صورة من ٣ ١ آية ( ٥ ) 
.صورة محن  ٣٨آية )٦( 
(.٢٢٩)(، ٤٦٦رأ)أ/ ل فنس ُئ عل أحال إذا باب الخوالأ، كتاب الخاوي، روا، )ما( 

ملعل أحل إذا قبولها واستحباب الخوالة وصحة الغني مًلل تحريم بابح اناة، المكتاب وملم، 
)•ا/تم\ا<اا(،)ح؛آهآ(.



الأصولأهل حماهثر قول هو الاستغراب ررال® عليه دخلت ما بعموم والقول 
واللغة.

تمنها بأدلة مندلين 

نعتما العموم ضو لر ولو بجمع يوصف ثم ررأل،ا — Iمحل مقرئ القرآن ق ياق ~ ١ 
بمفرد.إلا 

1؛فنو ، ، ١ ه؛ آوذل عتت يمك بملهثيإ ز وأجلنفيأؤ؛بى ؤ تعال: قوله ل كا 
هُ_ؤآلزت<زظهثيأ وصفها لما عليها ارأل؛؛ لدخول للعموم ه ؤآلْلمز( تكن 
الخمع.تفيد وهي 

عاممن إلا الأسشاء يكون ولا د»أل«، المحل الاسم من الاضشاء صحة - ٢ 
ؤإخراج.نحصيص الاستثناء لأن العموم؛ عل فدل 

نئيلوأ،َاثءإ \وئ إلا ثم© ش ١'^ إن © وآم ؤ تعال: كقوله 
فكانأل١١ ١١د حل مفرد فالإنسان ؛، ألثارا/ج؟هأ وزاصوأ ألؤ رراصوأ آلمنلحك 

مهّتشى لأيوالمفرد منه الأسشاء فصح للعموم 

ظآكزموعا©لدات1هاظه ؤ تعال؛ وكقوله 
نؤثا©الأامم©هص.

•ا'آسمرةالور آية  ٢١١
•انمر سورة اوآمن الأنتان  ٢٢)

٠العارج سورة من ٢ ٢ - ١ ٩ ص )٣( 



رممفقهبةمنظو*دالقواس  ٢٣
« ٢١٧ق: 

منهات ١١أل  ٠٠د المحل عموم عل كثيرة ائل ماكقهاء بتي وتمر 

ررأل،اد حل فالبح ، ه أينع دأ"ءلآس ؤ تعال• لقوله الحل الع* ل لأصل ا~ 
بدليل.تثتى م المحرم فيكون بح١١، كل الله وأحل ٠٠المعنى ليكون 
،^١٢٢آزيوأآلنقود اق>ك:اتيا -مال:الحللقول4 فيالقود;لأصل ا- 

تثني•ممنها والحرم العقول•، كل أي: 
روايتان؛أحمد الإمام مذهب ففي يلرُّنيُا، ررالهللاق الزوج• فال ذا إ~ 

بملحما لحمح تغرق م عموم ررالهللأقاا قوله لأن طلقات؛ ثلاث يلزم الأوم،•" 
طلقات.الثلاث وهي له 

بالممتة.المعهود الهللاق أى عهدية هنا ااألا١ لأن واحدة؛ يلزم الثانية؛ 
قراهإذا إلا مدبرآ بمير فلا القرآزا،، قرأت إذا مدبر أنت  ٠٠لعباوْ؛ اليد قال ذا إ— 
.٠١رراكرآن لعموم كاملا 

أمرين؛إل إثارة  ١١العليم مثل؛٠٠ ؛ ١١لعليم  15زالإهزاد"ا-بمني ٠افي المؤلف وقول 
وصفاتهتعال افه أمحإء عل يحولها ذلك ومن العموم يفيد ارأل؛؛ يحول أن الأول؛ 

الشامل.الكامل الحلم له الذي فالحليم الكإل، بصفات اتصافه عموم لتقيد 
غو.وصفاته أسإئه جع ل وهكذا الكاملة الحياة له الحيا١ ١٠وكل.ا 

الموصع^ا إلا القاءا_ة هن.ْ ق يكن لر ءاولو المعنى؛ هذا تقريره بعد المؤلف قال 

٢.وعذلمةاار شرفا حا لكفى الثريف، 

.المائدة سورة من ١ آية )٢( 
،٤ )٥ ص للسعدي وشرحها الفقهية القواعد مظومة )٣( 



والأوصافالأحوال ق يكون بل فقط، الأفراد ق يكون لا العموم أن الثاني؛ 
والأمكنة.والأزمة 

العلم.بكإل الوصف، يتناول فالعلتم• 

مشرك.كل اقتلوا أي: الأفراد، و عموم 
كان.حال أي عل أي: الأحوال، ل وعموم 
كانت.صفة أي ق اتتلوْ أي: الأوصافج، ل وعموم 
زمان.كل ق اقتلوه أي: الأزمة، ق وعموم 
مكان.كل ق اقتلوه أي: الأمكنة، ق وعموم 

أحرجك،ا المثرين أفراد بعض نحرج دليل إل نحتاج المثرين بعض قتل من والغ 
ذلككل إذ حاصن، مكان أو زمان ق أو أوصافهم أو أحوالهم أو اء، والثالمبيان 
•نحمص دليل إل بمتاج اللمظ عموم عن خاّدج 

•التوبة سورة من ٥ آية 



النهيأوساق الننوم نملي اسمي سياق دامحاتِفي - ٣٣

وعرضالعموم لمغ محقتن الولف فيها يعرض التي الأبيات من الثاق البيت هذا 
فقال:الهي®، محياق ق وءالكرة القي® سياق ق ءرالكرة و فيه 

الميناق أز وم الغئنملي وافك_ناتِفيمةاقاش_ي 
العموم.تفيد القي محياق ق فالكرة 

عليدل فإنه باكرين، اررحل« مثل: معين. غير واحد عل يدل ما يي والكرة 
تعين.بلا البالغين آدم بي ذكور من فرد 

ؤمامَيى,إدءتعال• كقوله العموم عل دلأ، نفي محياق ق الكرة حاءات، فإذا 
غيّغيره إله كل نفي عموم فافادت نكرة، وءإله® نافية، ف ٢. مُْ 

•ولد أي أي: ،، لإ ولو من ١هذدآثه ما ؤ تعال: كقوله 
(<،#لم أو ررلزا؛، أو _اامااا، يمحواء القي صيغة عل حاءمحنتح إذا العموم تفيد والكرة 
أو»ليس«.

•رجلأ® رأيت *ما نحوت فعل عل القي حرف ئ-حل وسواء 
٠الا.ار® ق رجل لا رر نحو: امحم عل أو 

سقاهثإيتوأيومايعزك،^،شي، ؤ تعال• قوله فيها، العموم أمثلة ومن 

•الومتون صورة من  ٢٣آية ( ١ ) 
•الومتون صورة من ٩ ١ آية ( ٢) 

 )١١٢٣^)٣



& ٢٢•ه
الفقهية/مقؤأس منظوا4ة شهمح 

شيتآ.نفس أي عن نفس أي نجري لا أي• 
٢،ه وقوله 

جدال•وكل فوف وكل رث كل نفي 

وارث.لكل وصية كل النفي يشمل • لوارث؛' وصق لأ رر ًمئأثهظت وقوله 
العموم:النفي ساق ق النكرات إفادة أدلة ومن 

ئاانموم النفي سياق ق الكرة تفد لر فالو اف« إلا إله ا)لأ الوحيد كالمة - أ 
اللزوم.فطل باٍلل واللازم الوحدانية، اف« إلا إله أفادت»لا 

أيعل نزل، ثيء أي نفوا هال، لما - ٢ 
،ه عومحئ يمء ■جاء مذأرلآلكتنجا٢لى نل ؤ بقوله: عليهم بالرد نبيه اممه أمر بئر 

واحد.بكتاب، نفيهم عموم فنقص 
إلاإله ®لا كقولا: الاستثناء بمح إ العموم تفد لر ولو منها الاستثناء صحة ٣" 

١باض" إلا قوة ولا حول ولا اض، 

;نممومها اثنتطبيقات ومن 

ؤهلأرئويسوه>ولأيتادتعال؛ لموله ؛ كان مهإ الحج ق الخيل ريم حن٠ 

البقرةصورة من ١  ٩٧آية )١( 
.٢(  ٦٧)ه/ السد ي أخمد الإمام رواْ )٢( 

(.٠٢٨٧ ) ٩ ٠ رمآ/ للوارث الوصية ل جاء ما باب الوصايا، كتاب داود، وأبو 
(.٢١٢٠)ح (، ٣٧٦/ ٤ ) لوارث وصية لا جاء ما ياب الوصايا، كتاب والترمذي، 

(.٢٧ ١٣ا(،ح)٩ ٠ ٥ لوارث)٢; لاوهب باب الومحاط، ياب ماجه، وابن 
الأنعام.ررة م من ٩ ١ آية )٣( 

الأنعام,صورة من ٩ ١ آية ( ٤ر 



فأدمح1'"
قولهلعموم مطالقآ؛ القرآن من شيتآ الحائض قراءة الفقهاء بعض غ م٠ 

^مح،دَلأاكشئاساكنآن«لى•
•بينة أي بعدها له سمع لا أحمد مدهب غمنصوص لا< نة ارلا الدعي; وقال له 

النهي«.ساق #أن وقوله: 
العموم•تفيد الهي سياق ق الكرة 

صهممuلأمياuْلل.

واللكمين•الآث٠ين حمثع يعم هل٤، ^لأينبلمثاتا^مغ.ا تعال؛ وقوله 
يمأْ،.©إلأأ0ثدآس ؤ -uُال; وقوك 

فتأحدالقي بمض الحقيقة ق أما العموم الهي ساق ق الكرة إذاد.ة عل والدليل 
حكمه.

كانتإذا عمومها الحنابلة ؤيرى عمومها، ق اختلفوا الإثبات سياق ل والكرة 

أكثر.العموم مع الامتنان لأن للأمتنان؛ 

البقرة.سورة امن  ٩٧)ا(وة 
(،٢٣٦)؛/القرآن يقرآن لا اما والخاتض الخنس، ق جاء ما باب، الهلهارة، ابواب، كتاب، الردى، روا0 )٢( 

(.١٣١)-؛
•( ٥ )ا/آها(إ^٨٩ طهارة غير عل القرآن تراءة ماجاءق باب ومنها، الهلهارة كتاب ماجه، وابن 
منّورةالثقرة ١٨٨)م(آة

ان.،نّورةالإن ٢٤آية )٤( 
الكهف.ّورة من ٢ و؛  ٢٣الأتان )٥( 



هونهنءمحكاة.اهراا•تطل•' كقوله 
العمومالأسان مساق ق الكرة أفادت قرينة وجدت إن الأصول؛زت بعض ونال 

.٢٢هر)ت؟ غو\' ق؛و ؤإ0محيأئثقإ تعال؛ كقوله 
اساءرمى ثذثسهء صتلحا حمل مى ؤ تعال؛ كقوله الشرط؛ سياق ل والنكرة 

الأصولي؛ن.من ممر ا.نال؛عمومها ئتقها 
بكلالدينار فاستحق أمثر كل تعم دينار، فله باسثر أتى من قال؛ من نول ولذلك 

أمثر.

بالاستفهاميعضهم وقيده بعمومها يعضهم قال الاستفهامI سياق ل والكرة 
حكمه.تحت فيدخل النفي معنى ل لأنه الإنكاري؛ 
•، ر٤ ه رؤ>ا. لهم أوينح يذم يمم يس هل ؤ تعال؛ كقوله 

•الرحمن سورة من  ٦٨آيت )١( 
البقرة.سورة من  ٦٧)أ(آة 

.ضلت سورة من ٤ ٦ آيت )٣( 
مريم.محورة من  ٩٨آية ( ٤ ) 



__L:^jiص)ثن(ز)ى(تمذانت - ٣٤

العمومIألفاظ من لففلن البت تناول 
:٠٠ارنن دل: ألا 

قمن كل أي ، ه ذلأتك هك  Jfj^jق٢١>^؛؛؛؛؛، س لمجن نؤ ؤ تعال؛ كقوله 
الأرض.ز من وكل موات ال

أوشرطية.استفهامية أو موصولة ٠ ®من كانت وسواء 

.ءتيآ'ش،خعا^؛١^٢٢اأتةالمةؤ ؛^ ١١مثالاالوصولة: 
،'شميرنث.ابأقوله الأسفهاميةت و٠ثال 

^"^٤،•ؤد٠ىآءنديىمحه ونوله: 
وقولهتعال:هأْا، نولهتعال: ومقالالشرطية: 

رأا.40ساشَسث
العربيستخدمها و*مناات 

عمومها:ودليل 

المعنى.استقامة هع ،^ ٣٥ب ّيقها جواز — ١ 

.الرعد صوره من ١ ٥ آيه ( ١ ) 
.الرعد سورة من ١ ٥ آية )٢( 

)ّآ(آةا،ه.نسورةالأنياء.
)أ(وةآم>ا.نسورةاواء.

.البقرة صورة من  ١٨٥اية ( ٥ ) 

٠الطلاق سورة من ٦ آية )٦( 



^4ئب 
بعدها.الاستثناء وجوار ~ ٢ 

ااما«:اكاق:

دو؛توئيىآلإياهؤ تعال; كقوله 
٢.يهندامثلا م\دآأرإد\قث ؤ ت تعال وكقوله 
شرطيه.أو اصتفهاميه أو موصولة راماه كانت وسواء 

،.د"ل==ئإهل ؤوأ:>لمحأماورأئ تعال؛ قوله الموصولات مثال 
تخلتؤوماسأشحةثهلآمإفي.اهل؛،.وقوله 
تتعال وقوله ٢، ?^٢^١ لدآتجنرأتيثإ\ر؛ ؤ تعالت قوله الأستفهاب! ومثال 

.إناذآمحأياثلأَه١٦٢
؛صي،ءي؛-ث.أ ■ّرلإز؛ ين وماسملوأ ؤ • تعال قوله • الشرطين ومثال 

العاهل.لخر العرب؛اما،، وتستخدم 
:العلماء تْلبيمات ومن 

النداء،نمعتم ارإدا ! قولهلعموم افلوذن يقول ما مثل يقول أن سنية ءؤ 

.المحل صورة من ٤ ٩ آية ( ١ ر 
.القرة صورة من ٢ ٦ آية ( ٢ ) 

)مآة؛آسسورةالماء
.عمران آل صورة من ١  ٩٨آية ( ٤ ) 
.القصص صورة من ٦ ٥ آية ( د ) 

)هةةأ^صّوو1\م1.
٠البقرة صورة من  ٢١٥آية )ما( 



جج قح^سيبمةِ/كوأمم؛س^ي
أالودو® يقول ما مثل دقولوا 

الصلاة((،عل راحي ل وذلك بدليل، إلا لغثره يرك ولا مثله، ثقال أن نالأصل 
الفلاح".عل واحي 
،اثنصئ'قشظ; قوله لعموم له؛ فهي أرصا أحي،ا إذا الذمي إن ادلكية؛ ول ق٠ 

له((لآا.مهن تسه \وذا أ-ما 
داءتالوْ"ديته بدل، ررمن صئسم"ظت قوله لعموم تقتل لمرتدة ا٠ 

وامتتابتهم"والمرتدة المرتد حكم ررياب بقوله• الخارى له بوب ولذلك 
جعيآ.والإناث الذكور عتق فهوحر" دارى لحل *من لوءالت و٠ 
لأنلحلمه؛ نن حمح عتق حر«. نهو مدي من الدار يدخل *من مال: لو و* 

شرطة.هنا *من* 

٦(.١ ^١ ٩(، • )Y/ اسء سع إذ1 يقول U باب الأذان، محاب المخاري، رواء )١( 
)حمآخّآ(.٢(،  ٨٨/ ١ ) سمعه لن الوذن قول مثل القول امتصاب باب الصلاة، كتاب وملم، 

)حآ"أ(.(، ٧٤٣)T/ الوات مارة ق القضاء باب الأكة، محاب الوطأ، ق رواْ.اللئ، )٢( 
٣(.• ^٣٧ (، ٦٥٣)T/ الوات إحياء j باب الأحكام، محاب بوداود، او 

(.١٣٧٨^(، ٦٥٣/ vyالوات إحياء باب والفيء، والإمارة الخراج كتاب والرٌن-تم،، 
وامتنابتهموالرتدة الرند حكم باب، وتنالهم، والعاندين الوتدين امتناية كتاب البخاري، رواه )٣( 

٣(.• ^٧١ (، ١ ٤ ٩ اش)٦; لا,^ب؛عاواب باب الجهاد، كتاب وق (، ٦٩٢)ح(> ٢(،  ٦٧/ ١ )٢ 
(.٢٦٨/١٢)٤(الخارىْعالفتح)



يمافتا اوئذ هدت 1\ض بصاف إي الق—زد ة وبق- ٣٥
إلأصيف إذا فالفرد أصيف، إذا الفرد عموم لبيان البيت هذا ;ة؛نلذء ١^^، عقد 

والاستغراق.العموم الإصافت أكسبته غثرْ 
ا،فتعمكلالحمة.لامحثوهأ آس نمت م،زؤأ وإن ؤ I تعال كقوله 
٢•دأمامّثؤربمنيفاوأاهر ت*ال"ؤ وقوله 
للغنى.معلل كل يعم فهو ؛، ظلما،ل العي ررثطل ونوله 
بلإما دما أحد، مثل انمق أحد*كم قلوأل أصحابي،، )الأئئئوا 0ه'هوتف.' وقوله 

٠ولآوصيذهاال؛ا أحدهم، مد 
مهم.واحد أي مد أي: 
تبعاإمامنا عليه ونص مذهبنا، هذا يعم، المضاف ارالفرد اللحام ابن قال 

لأينعإسو>،لأْا•
عمومه:على يدل ومما 

—تقدم كإ — العموم تفيد وااألاا التعريف إفادما ق ارألا، بمعنى الإصافة أن — ١ 
الإضافة.نكذك 

بلمفرد، من يتثتى لا إذ العموم علامة والاستثناء بعدها، الاستثناء صحة ~ ٢ 
متعدد.عام من 

•إبءّامم سورة س ٣ ٤ من ، ١ ل 
٠الضحى صورة من ١ ١ أة )٢( 

ر'آ(ّخ<ءمبم•
)أ(سقنحرئبم.

(.٢٧٢)ص الأصولة والمامم القواعد )٥( 



:العلماء تْلبيقات ومن 

عباسابن فعن طالق، زوجتي زوجات أرع له كان و ل٠ 
إليه.يإصافتهن له زوجة لكل عموما الحكم جعل لأنه حميعا؛ بمللقن أحمد والإمام 

الكة.عدم حال ق وهذا 
عليهمحب فهنا كبس، ذبح بلزوم القول فعل •  ٠٠ولدي أذبح أن عل ررممه هال،* إذا ءب 

ولد0.لكل ء *ولدى لعموم أولاده بعدد كباشا يذبح أن 
والإناث.الاJكور أولاده حمح يتناول فإنه ولده، عل وفنإ ذا إ٠ 

يقيدأصيف إذا أيضا الخمع فكذلك العموم، يفيد أصيف إذا الفرد كان ؤإذا 
العموم.

الضمبمر.إل أصيف جع فااأولأد« دطلمبل١ا، ألقد محي-يآيأقيؤآ ؤ كقوله 
محلقواباوات؛ثلم|لآآ،،أو يتهاثم افه *إل عمرويجهغض'■' حديث من وكقوله 

أب.كل ليعم الأباء أصاف 
الألفاظبعض وهناك العموم، صغ بعص عل الأبيات هذه اشتملت وقد 
منها:الأصولين ذكرها الأحرى 

العموم.صغ أقوى من وهي الحمهمع: ألفاظ - ١ 

محىءمحنلأ0محأم.تحال: قال *كل٠٠ ومنها 

ر؛(آة؛اسّورةاوا،.
(.٦٦٤٧^(، ٠٥٣ ١/ باباتكم)١ نحلفوا لا بابح والل-ورإ الأي،ان كتاب البخاري، رواه ر٢( 

١(.٦ ٤ )-،٦ (، ١ ٢  ٦٦تحال)م/ اش بضر الحلف، عن الهي باب الأي،ان، محاب وسلم، 
سّورةالطور. ١١)٣(آيات 



رئلألأ((لاا.زم؛دعي ، ipjbءئاوئة م »هإنى ^^: ٥١٣وقال 

ءزئمححمعمحر.هأآلؤ ت تعال قال ®حمعءت 
ظ،أوإبؤذلإ'د=قآمهبلم.ووئيؤقإثذي>==ههتع؟ ااكافة*،قالتعال:ؤ 

،.٤١((>>إناضاشءوامحاءلأمزث ارءعاشر«،قال 
أظايين ثعدإ إنأسaلنمأن وآلإني ص ؤ.أ؛تنذت تعال؛ الله قال *معتر®، 

ظشووأ،رْا.وآلاثيو آلثتو؛ت 
ارازثدت>'هثقذبوثؤآ اف رسول قبض لما خ؛ئقبممتات عائثة قول ومنه ١اقاطةاات 

اونزبةاطة«لآ،.

الهة:مآ-الأساء 

فقط.و،اما® ٠ *من المؤلفمنها• وذكر 

تعال؛كقوله ولغيره ٢، أبرص ^4،^^< تعال؛ كقوله للعاقل،  ٠٠ُرأى ومنها• 

نحربجه•سم،  ٢١)
القمر.سورة من ٤ ٤ آية )٢( 

)مآةا-مل.نّورةاكوة.
صمح«.ْإطدْ ى: وتال احدشاكر، تحشق (،  ١٣٩١مآا"آ(،ح)اقدرا/ j أحمل رواءالإمام )٤( 

)ه(آةمم.نمرةا1رحمن.
(.٥٨٤/ ين،)٢١ الخل.غريب، ل الخهناي روا٥ )٦( 

(.٣١٤، ١٣١ اكرلترخدثق)-م/ ءوابن 
الكهف،.سورة من  ١٢آية )٧( 



جسعِث^^ي؛م(س؛سهيج 

٢.لإ يدنكتؤأ\لنتت أين»تاء_موأ ؤ ت قال الكان، ق *أين® 
كتم.محلكن أي ق أي: اللكز، عموم يفيد وهذا 
مئ♦\موأمعه> وال;بم يمل<أفيون ؤ"ما تعال؛ قال الزمان، 3، ٠ *متى 

انترأمرت.هرم•
اممه.نمر يكون وقت أى 3، ،؛ ۶١الزمان، ل العموم يفتد وهدا 

الوصولأ:ّا-الأّماء 
وارمحارا.رامن؛؛ عل الولم، كلام وتقدم 

الوصولة:الأٌساء ومن 

• ٢٤أرىج*ث<حآنيإقهاءامآياْفيآدداُثألأبمح'©'هر•ؤ تعال قال • ٠٠*الذي 
ا.أس£منثوأهر ااالدينااتقالتعالتؤإر(الإ^تجنكةرإرباأمحم 

•هلا"آ قمح(هسمحآلهد، ؤ قال ؛ ١٠للائي ا" 
ممرة.لأفراد الوصؤع وهواللفظ الخمعالنكر؛ —٤ 

٢أسعث_ه د؛تالصدمإماعنهدؤأ تعال؛ قوله ؤ، *رجال®، مثل؛  ١٠.

.القصص سورة من ٢ ٨ آية ( ١ ) 
.التاء صورة من  ٧٨آية )٢( 

)ّآ(آية؛ا'آمنّورةاوقرة.
.ق سورة من ٢ ٦ آية ( ٤ ) 

٠غصلت سورة من ٣ ٠ آية )٥( 
٠الطلاق سورة من ٤ آية )٦( 
.سورةالأحز١ب مجن  ٢٣آية )٧( 





_،اثممهية اثقواعد منظومق شرح 
ثق ٢٣١ص: 

ئلاشطُالنانغصصغ غثي ^:^١٣ - ٣٦
هذاعقد فاسدآ، باطلا العمل يكون متى سابقة ناعية ل ة؛ن1ذت الولف بهز أن بعد 

صحيحا.العمل يكون متى لبيان البت 

رمغدالدابغ الشريط فذ قبممغ حتى المقم ي—م دلا 
الشروطكل فيه اجتمعت إذا صحبط— أى ~ تاما يكون الشرعي الحكم أن أي 
الواع.كل عنه وانتفت 

صحته.عن الحكم بتام خيأئ وعم 
والقضاء.الإعادة عن أغنى ما هو العبادات من المحيح أن تقدم وقد 

منه.المقصودة الأحكام علميه ترتبت ما المعاملات من والصحيح 
بامؤين:إلا تتم لا والمعاملات العبادات مي والصحة 

فيه.الشروط حمح وحول — ١ 
منه.المواح جع انتفاء ~ ٢ 

،،سو-بم\»ملنيا^١ ؤ تعالت قوله ومنه العلامة، لغة! والشرط شرط، ■مر• والشروط 
والتزامه.الثيء إلزام بمعض ؤيطلمح، علاماما، أي 

وحودْمن يلزم ولا الحكم، عوم عدمه من يلزم ما هو الشرط الأصولي؛ن! وعند 
.٢٢لداتهلعدم ولا وجود 

.محمد سورة من ١ ٨ آية ( ١ ) 
لأبالفف أصول و اّ ، ٣٣٢/ ٢ الأئك1م أصول j الإحكام ، ٨٩/ ٣ الحمرل / يطر )٢( 

٠ ١/٢٧ ،إرث٠lدالفحول ٢٥٢/ ١ حا-،اصولالفقهلأينثلح / ١ الخْلاب 





معصية.ؤإما بدعات، ؤإما ثرك، إما موانم،; وحميع 
القبلة.واستقبال والطهارة، كالئة، شروحل لها والملأة 

كالحيص.مواع ولها 
والحدودتلم. والكالبيع، والعاْلايث،! والصوم. الزكاة، العثادا>ّتات وهكذا 

والرئة.كالقتل، 

يهمحصل عظيمة، وقاعدة كبيرّ أمحل ررهذا القاءاJةت هذه يعي ~ يخقص الولم، قال 
كثرطالما الي الطاقة النصوص فهم أبواب من باب له ؤيشح عقلتم، شر حقق لمن 

والأثتباهاارا،االاصهلراب فيها 
البينةالشرعية النمومجن ونتع يامحتقراء معاملة أو عبادة كل سروط وتعرف 

أوالحاملة.العثأدة هذه لأحكام 
العاملأُت،.أو العبادات موانع ق القول وكذا 

عليهاومبنية عنها مفرعة قواعد القاعدة هذه عل العناء ؤيقعد 

الثرطآآ.يون عند لبونه بحب بالشرط رأالعلق قولهم٠ مثل 
وِو ء

طلمت،.زيد قدوم وهو الشرط نت فإذا زيد١٠ قدم إن ءلالق أراب فلونال• 
■ ٠٠المنؤع عاد المانع زال ررإذا وقولهم• 

الملأة.وهو منه مع ما وجود عاد الحيض زال فإل 

(.١٥١)ص وشرحها الفقيه القواعد تفلومة ما 





•ا ل نئاك،.ه لموئالنرتحس أثلثت 
^^لمحآتيسودا.هلألحأأحإنق< وقوله 

ببتأمحمارلأأوأا بةتلإ 
لرإن العقوبة من العمل هذا عل ما مستحقآ يكون فإنه محرما عملا عمل من وكذا 

العقوبه. ١٦٠الأو4 يدي التي الأسباب من أو رخمة أو بتوبة الله يتداركه 
آلقينمؤيور وبمشر؛،أ ضكا معينة كء ه؛ يحقمى عن لمهن ؤبمن ؤ تعال• نال 

آمح©4'ً'.
طهكناأئك_%يتاحبذ١ يقوم إلاكآ أؤآكرك>يأءكلونآتيوألايقومن ت تعال ونال 
هلْا•بر،مح 
٢•أنين بجم ؤ تعال؛ ل وقا 

العملمن عليه بإ أتى إذا المحاند فإن والمعاوصات، لالحقود بالنسبة الخال وكيلك 

الحمل.هذا عل له وجعل فرض ما استحق 

عليه.اتفق بإ قام إذا المثاة الأجرة يستحق عمل عل فالأجثر 
إمامتهم.أو النريعة الماص كتعليم معتز بعمل يقوم لمن أوصى أو أوقف ولو 

الرءا_سورة ٢ رآ  ٢٨الأتان )١( 
مريم.صورة عن  ٩٦آية )٢( 

.نمرةالكهف.)*أ(1ةم'-\
.)؛(آةإآ\.نسورةط<

.البقرة صورة 4ن  ٢٧٥)ه(آة 
,الاضنار صورة من ١ وه ١ ٤ الأتان )٦( 



٢٣٦و 
عليه.له جعل ما استحق ذلك عمل فمتى 

تحقآم يكون لا فإنه الشرعية الواحات يعمل لر من أن القاعدة: هذه ومفهوم 
امحويربنا يعفو أن إلا بركها للعقوبة معرصا يكون بل عليها الرتب الأجر ٌن لها ما 

؛^١٥١ؤ تعال؛ قال له، يغهمْ لا فإنه التوحيد إلا والمغفرة التقوى أهل فهو 
.٥^^١١٢دئرلهءؤئنرم١دوفدهدن 

لهجعل ما يستحق لا فإنه عليه عاقد ما العاقد يتم لر إذا أنه مفهومها من وكدا 
عليه.

منتحق بب ه نفعل أوجب محا يقم ول( عله جاعل محا يصل ب اذا فالجاعل 
الخعالةشيثا.

لعذركان ؤإن شيئا، يستحق فلا عذر لغر العمل بقية ترك فإن الإجارة وكذا 
عمله.ما بقدر الأجرة من وجب 

التاءسورة من ٤ ٨ آية )١( 





ثجثظ^ي؛م؛عي؛؛س^يقجورٍ 

منه•فدر با ياف الجنابة غل بعض عن عجز ومن 

بإالوفاء عليه وحب يعفه به يوق ما يملك ولكنه كله ديته وفاء تهلمر يلر ومن 
•تعر بإ وينهلر عنلءه مر 

ماأحرج بعضه وملك قوته عن زائدا الفعلمر لزكاة ؤلعام من صاعا يملك لر ومن 
الباقي.ى وّمهل عليه قدر 

يعصعن عجز إذا واستحبابا إيجابا النروعة العبادات ررإل ت محقني تيمية ابن نال 

®إداالني قال قد بل المعجوز، لأجل المقدور عنه يضل لر فيها يجب ما 

ماؤ^لا؛ق ٢، انظنتما<ر  ١٠٠دأئوامنه ئثيء، أمرئفم 
يعفهعل فقدر الطاعات من يثيء كلف من #إن محنتنث; عيداللأم بن العز وقال 

.ا؛ عنه عجز ما عنه ويضل عليه قدر بعا ياق فإنه بحفه عن وعجز 

القاعدة:أدلة ومن 

يجلبارالمثقة الكرى الكلية القاعدة عل دل دليل فكل العور مقومحل أما 
.به الكليم، وعدم الحور سقوط عل دل فقد التسمرار 

تمنها أدله عليه دلثؤ فقلس سقوطه وعدم الميسور بقاء وأما 

هتاسمحل؛ا.١- 

•نحربجه ص )١( 
التغانصورة من  ١٦آية )٢( 

(.٢٣•سمعاسوى)آأ/ لطراضل،و 
٧(.رآ/ ام ممالح j الأحكام تواعد )٣( 
اكغابن.سورة س ١ ٦ آية )٤( 



باقوا-محبا يستهبونه ما أن عل فدل استطاعتهم، قدر بتقواه عباده القه أمر 
٠سحاو4 -يا أمر التي تقواه وهو عليهم 
هل١،.وسمه ؤتعال؛ اف قول ~ ٣ 

يمط.ب يه فهومكلف عليه وقدرت النفس ومع فإ 
عىن؛قكم ؛؛قإدا اض رسول قال ت قال ;?هضن هريرة أثى حديث ~ ٤ 
انتهلئم<رلآ/ ١٥منه هاتوا أمنتكم؛ثتيء، ^٥١ داجتيوْ، ثيء، 

عنهيشط لا المأمور !مض عن عجز من ءان ت لحديث ا قوائد ل حجر ابن قال 
قدرما يقهل لا كإ بالعور يمط لا المسور بان الفقهاء بعفى عنه وعز المقدور، 

،،ضره عن بالعجز الملأة أركان من علميه 
رامنالله رمول قال ^ ١٠لجتيمحؤيئ، الخيري معيد \لي حديث — ٥ 

ودلالثجقبمليه، هحقؤأ لمْ يإو قبلنايه، هئقؤأ لمُ هإو يده، هكثبنْ ْقكنا منئم رأى 
.أسالإبجان«ل؛،

.المسور عليه المقدور يسقط لا علميه المقدور غثر الأشد سقوط أن الحديث دل 

أركانبا،بعض أو العبادة شروط بعض عن العجز ؛؛ ١۶١٥١١عموم ل يدخل ومما 
دومإ.العبادة ونحب العور، الركن وكذا يسقط العور الشرط فإن 

،!انت3لنتمءر ما منه هأئوا بقيء، أبنوكأأ 'رإدا حديث،؛ شارحا نحلمفت النووي قال 

.١لمرة ة ٌور من  ٢٨٦آية ( ١ ر 
•بجه نحر مق ( ٢ ) 

)آ(ذحابري)*آا/آآآ(.
تحريمه■ص )٤( 
نحريه.سق )٠( 





ئويش,اكونقداكأنأذون ونوفاسأضالم- ٣٩

أذنراما وهي• الضإف، أحكام ق فقهية قاعدة لبيان البيت هنءا ا،لؤلف؛؛؛؛١٥ عقد 
 jصإن فلا عله ف j."اتلافه

الفعلهذا عن ونتج فعله ثم ثيء يفعل له أذن إذا المرء ُأن بالقاعدة: وائراد 
هدالأن ؛ الضرر أو الإفساد أو الإتلاف هذا يضمن لا فإنه صرر أو اد مأو إتلاف 

.فيها، له مأذون تمرق عن ناتج الإصرار 
يهل.وهو يديه بين المار بدفر كالإذن الث/ع من يكون قد التصرف ل والإذن 

العمارصاحب كإذن الخلق من الحق صاحب من التصرف ق الإذن يكون وقد 

بإزائه.الذي فضل حا٠ارأ حدم أن لأجثره 
الفا،لنإن - اب بل س ر المخ نل ُن ب ئلأ رض 

والإتلأف.الضرر يقمن لا بالتصرف له المأذون 

تلفأو تلفه إل أفقي حتى لفحه ثم يمل وهو ان إنيديه بين يمر أن أراد فلو 
يضمن.إ بعمه 

أعضائهبعض أو ه نفإتلاف إل ^^ ١١رى ف له الإمام بحد غيره يد نهير ومن 
القاهير.يضمنها لا هدر مرايته فإن 

هومما للشفاء سبب أنه ظنه عل يغلب با المريضي معالخة ق اجتهد إذا والطبيب 
الطبيب.يضمن لر موت أو مزمنة بآفة المريض فتضرر طبثا فيه له مأذون 

فإنهفدت ثم بإذنه عمله لمصلحة عنده أحير هو من آلة أو سيارة استخدم ومن 
المنشأة.الأت ق والشركات الحكومية اكوائر ق الموظفين كتصرف ادها فيقمن لا 

١له(( أثر لا فيه مأذون من التولد ار ت بقوله القاعدة عن بعضهم ويعير 



منه.حصل أي الثيء عن الثيء تولد ! ؛^Ljغا؛ر0، عن حصل ما ويراد 
نشأأنه إلا نحلأ فيه مأذون ولا مطالوب غيِ لكن ؤإن وهو وحادث ناشئ فالتولد 

أثرآ.له كن فلم فيه مأذون من 
القاعدة:أدلة ومن 

منيده ننغ رجل، يل عص رجلا اف و?هغنن• الخمخن بن عمران حديث ~ ١ 
كإأحاه أحدكم ارينس ت ممال صئ'ثنهوغ البي إل ماحتصموا ثنيتاه، ثوئعت ممه، 

بمصاضل؟لآد:ثكلأ،.
بجنايةإلا منه الخلاص يمكن لر إذا وأنه المائل دسر ®وفيه ئص•' حجر ابن قال 

هالرأا<لآ،.لكن به ففعل أعضائه بعض أوعل ه نفعل 
اطيامزأ ؛؛لوأق صئ'سيوثؤثالقاسم أبو فال ت قال خؤهظ، هريرة أي حديث ~ ٢ 
جناحاار٣،.عثتالث، ما'كال عيثه ممثأت بحصاة يحدئته إدن بثتر علتاك 

وريعإذنه، بغثر محته عل بالاطلاع اوذي من عن الحناح رغ عل الحديث دل، 
فلاالتصرف -بمدا له مأذون أنه معناه بحصاة الوذى محدق بأن الودي عن الخناح 
هوبل دية ولا قصاص فلا بعينه فأصيب إذنه بغثر عليه الهلير أصاب فلو أنره، يقمن 
معصيةفعله يمي فلا فحل فيإ له مأذون عليه والجني معتد حان الهللع لأن هدر؛ 

ولأيفمن.

نحريه.سق )١( 
)يي\و\وي)^\إ؟^ي.

له)آا/ُآ؛أ(،دية نلأ ب نفقأوا نوم بيت ق اطلع من باب الديات، محاب الخاوي، رواه )٣( 
^٦٩٠٢.)



/رذم^^ةشرح 
:«!؟ ٣® 

منها;القاعدة لتطبيق،محذه قيودأ العلم أهل يعص وصع لقد 
إنحلأ العاقة سلامة منه الظن عل يغلب التصرف كان فإذا العاقة، لامة س٠ 

يؤذىولا التاديب به نحصل الذي المعناد الضرب للصي المعلم صرب ت مثل يقمن، 
والإذنماح الأمر أن عل يناء والشافعي حنيفة أيو الإمامان وضعه القيد وهذا 

العاقة.ينرط مقيد عندهما لمباح اق 
القس.لأجل الغر مال( إتلاف يكون لا أ٠ 
صمن.وتعدى فنط فإن الفعل ل ؤيتعدى يفرط- لا أ* 

يكونبأن ْنروءل الضان عدم لأن إليه؛ حاجة لا القيد هذا أن يظهر والذي 
لها.مأذون ضر والمتعدي والفرمحل له، مأذونا الفاعل 

ومنهاتالقاعدة لهذه المقاربة القواعد بعمى العلمإء وذكر 

الضان((.يناق الشرعي ارالحواز ت قولهم 
منه،١.يتولد با رصآ بالتيء الرص' ررونولهم؛ 
واصعه((.عل صان فلا ان إنيه ءطّ_( إذا بحق موضع راكل ونولهم؛ 

نيثآأتلف أرمن العناء؛ قول، ل المؤذى إتلاف قاعدة القاعدة عموم ل يدخل كا 
تقدمشرحها.وند لريضنا؛ أذاه لدفع 



4^

لبزصهأذبمت ئد ائي دم ق نح دانئ م دم - ٤ ٠
هعيدور ارالحكم الأصولين• قول وُي عظيمة، أصولية قاعدة البيت حدا عنى 

وعدمالإوجودا علته 

العلةوحدت إذا الحكم يوحد أن هنا الدوران علته® ح دائر حفم ُُدكل وقوله• 
العلة.بانتفاء الحكم وينتفي 

عنونحرجه يغثره أي! البدن يعل لأنه علة؛ المرض صمي المرض، اللغة؛ ل والعلة 
طيعته.

الحكم.ضع أحله من الذي المعنى هي الاصعللاح: وو 
هداوجود لأجل همع لن،ا الشرعي الحكم أن أي الحكم رع أجلها من ومض 

فيه.المعنى 

ءارْ؛أو كان خمرآ الشرب حرم الإسكار وحد فإذا الخمر، تحريم علة فالإسكار 
لأنالتحريمهمعسأحلالإّكار.

،.حا*ل الشرعي الحكم يتعلق التي الصفة ص ®العلة بقوله؛ مالك الإمام وعرفها 
أوالأوامر حا تعلمن، التي والصالح ااالح،كلم بقوله؛ الشاطئ الإمام وعرفها 

الواهى«لآاّبما تعلمت، التي المفاسد أو الإباحة، 
فالأمرللعباد، الشرعية الصالح عل مبنية بأبما الأحكام ق الموثرْ المعاق فقيد 

ى.ية منلدفع الفعل عن والنهي للعبد، دعية مصلحة لتحقيق هو إنإ بالفعل 

٩(.ص)• علي العبدارحن ين ءباوالخكٍم الماس، j العلة ماحث، يطرن )١( 
)آ(الواممات)\/'ا؛(.



أيطاف يمض ودورانا دورا يدور الثيء دار من والدوران الدوران. من ؤيدور 
والعدم.الوجود ق معه حركته تواترت 

.عدمها 0ع ؤيحدم العلة، وجود مع الحكم يوجد أن هو هنا بالدوران واراد 
وعدما.وجودا عثته ْع يدور الحكم فيقولوزت الأصوليون ؤيعثر 

العلةوجد فإذا الأحكام إيجاد ق الثارع بوصع تانرأ للعلة ارأن القاسة: ومعض 
لحكمه.ا عدم عدمت ؤإذا الحكم، وجد 

الثسارععلق إذا ولهدا وعدما، وجودا وسببه علته مع اا.ور ررالحكم القيم؛ ابن قال 
ووجوبالتنجيس حكم ببما علق كالخمر بروالهكا، الحكم ذللثح زال علة أو سبب حكإ 
القز، وصفوكذللث، الحكم، زال حلا وصارت عنها زال فإذا الإسكار لوصف، الحد 

علقالذي الحكم زال الوصف زال فإذا والرواية، الشهادة نول من الغ عليه علق 
بزوالها،عليها المعلقة الإحكام تزول والإغإء والحنون والصغر قه الوكذللث، عليه، 

،٠أ١ القاءدةا< هدْ عل مثنية والشريحة 
الشراب،ذلك، حرم الأتربة أنويع أي ق وجد فإذا للتحريم، علة الإسكار فمثلا 

التحريم.عدم الإسكار عدم ؤإدا 
الغ.زال •ءا.م ؤإذا القضاء مغ وجد إذا القضاء لمغ علة الدهن وتثويثى 

هي،والحلة الحكم عدم الحلة عدمت فإذا عدوان عمد قتل أنه القصاص وعلة 
الأصلوحكم والفرع الأصل الأربعة؛ أركانه أحد وهي الشرعي القياس مناط 

والعلة.

صحيحة.سالة إلا الشرعي اكياس مح ^لأ 

)ا(لءلأمالونمن)؛/ه>ا(.



ر/ققهاةاممو/س منظوئ  ٢٣ْم 
=:ثق ٦^ 

أنوحدنا ثم العبياء أوامنتطها أوالسة اممتاب ق عقه وبى حكا اممه ثممع فإذا 
ماعل هذا نقيس فإننا والننة الكتاب ق حكمه يوجد لر مما غره ق توحد العلة هد0 

الحكم.عله ق لانحادهما حكمه فياحذ حكمه الله دير؛إ 
أبنماحديث من ءتئق؛تيمثؤ لقوله ؛ الغضب حال القضاء ْن القاضي مغ فمثلا 

إنإهنا الغ أن العلياء فقرر ٢، عئجانءر وهو استن تئ حكم ®لأيهضئ مْنغفيظت بكرة 
ماكل عليه فقاسوا المحيح، الفلر من معه الذي والغفسس، القاضى ذهن لتثوص هو 

ونحوه.الشديد والحؤع الشديد كالفرح الذهن يشوش 
هولأنه العلم؛ لطالب، ومهم نفيس بحن، وأحكامها العلة بحث، فإن واذإان^ 

بهليتيل الشريعة، أدلة من دليلا باعتباره الشرعي القياس لتهلبيق المحح الطريق 
الة.او الك..اأ،ث< من نمن وحول ءا|م عند 

المعتمرةوالعاق الموترة والأوصافظ العلل الشارع يذكر راولهذا نحمحي! القيم ابن قال 
وحدتا،أين بما الحكم تعلق عل ؛، ليدل؛LJUوالحزائتة والشرعية القل.رية لأحكام ال 

محلفاؤيوحبا اقتضائها يعارض ماح إل عنها نحلفها وعدم لأحكامها واقتفائها 
^٠^٢ؤ وقول'ت در'ثولآأهرأآ، آق كآؤ يأدهم دإللف ؤ تعال؛ كقوله عنها، أنرها 
دماَقتتِؤم ؤ ٢، تينوأبل يهء يشنف نإن حقمنتل وحره» د'هاآثمح ادا يأس 

(،١٣٦)ّآ\/ غضان وص بمي أو القاصي يمحي هل باب الأحكام، كتاب البخاري، رواه )١( 

(،١٧١٧(إ)ح١٣٤٣/١٣٤٢/٣)ضان ^كاضيوهم تفاء كراب باب الأنفية، كاب ومنم، 
غضبانء.وم اثتتن ؛لن تعكم ْلأ ت بلفنل 

)■أ(آ؛ة"ا؛.نّورةالأظل.
.نّورةءام. ١٢ي )٣( 



اشنمول ره؛ءؤؤبمنن الطلسا عد بن العثاس ١اانتأدل ةفؤهةيلإ\1 عمر ابن حديث وق 
ئه١١ئؤ)؛ ممايته اجل ثن ثض ليالط ينهه يبت ان صإبمّمحيمح 

كبملأشيى إثهنِ ثبمقلف أن ؤ ت تعال كقوله ^١^. — ٢
،.ؤتينثاآثمات صبمعم،آلإوء إذلأدهنك> 

علنكالصلاة امحر إق اض ومول يا قلت قالت ;ْءمحنبمنن كعب بن ايى حديث ومنه 
شئث،ما مال1 ^؛٤؟ قلت،؛ محال! شنت،، ،؛I ممال1 صلاق؟ من ، ١iiJ-^؛^ ئمحأ 

دال!٥!،، ثم ثهو زدت قإف مفت،، ^1 داJ،؛ اشثّم،؟ ينت،؛ للئح، حم يهو زدت 
صةها؟لف، ،:أينل liiثملك، مهن ءإِلزذث، _، نا قال: دالةمح؟ ئلت،; 

محمحك،ئفثللأ،ولأ،^ر

ّيىءلآلمل بمننا آلكثن، ■ثكدك ؤئزكا ؤ ت تعال كقوله لأحله، ا،كعول ٣—ذكر 
كنلمى.محر؛ا.وثاوىننبم1ه 

(.٢١٥^٦ (، ١٦ ٩٨رّآ/ غثر0 بيت ق الطر تحريم باب الأداب، كتاب ومسلم، 
رح٢(، ١ ٧ / )٢ متى ليال بمكة غثرهم أو السقاية أصحاب يبيت هل باب الحج، كتاب العخاري، رواه ( ١ ر 

القايآلأصل تركه ن، والرحتص اكشرين، أيام ليال بمي افت، وجوب باب الحج، كتاب لم، وم
.(Y-YrA^Un/i)

الإسراء.سورة من وه؟  1٧٤^0 )٢( 
)ح( ٦٣٦/ )٤ باب صإإف؛ءيبو.لخ اش رسولر عن والويع وارقاثث، القيامة صفة كتاب الترمذي، رواه )٣( 

•الألبان وصححه صحيم، حن حديث، هدا ت الترمذي وقال ( ٢٤٥٧
:ونال (  ٣٥٧٨)ح ٤(،  ٥٧/ ٢ ) الأحزاب سورة تر شباب تر، التفكتاب، التدرك، j والحاكم 

•الدهى وراخقه ءذرحا0اا ولآ الإسناد صحيح حدث 
.النحل صورة من  ٨٩آية )٤( 









دثجازرافءنثا<راآ.

نتورألذثاؤ0 ٠!؛؛^ آلثجنهدن محاذ حئ ولسلوم ؤ ت تعال كقوله حتى، ~ ٥ 
ثت،ء©<ر"

رخوأحد*كم ثعس ررإدا ت قال اممه رمول أن ة.بمه عائثة حديث ومنه 
لنثهثدري لا وئوناعئو صل إدا أحدثم قإف النوم عنه يدهب حص لإو'ئذ بمل 

ا.:ثمئظص١٣
الحكملذا عالة الوصف هذا أن عل الإخماع ينعقد بأن التعلل عل يدل والإحماع 

بالقياس.القائلين العالعام من أحد ^ا ق نحالف لا هذا عل يتفقون 

الإمكار.هي الخمر تحريم علة أن عل كاتمانهم 
ماله.ق المغير عل الولاية ثبوت علة هو الصغر أن عل واتفاقهم 
البح.اد لفعلة بالعوض الحهل أن عل واتفاقهم 

القياسق للفلر أهلا ايجتهد كان إذا العلة به يدرك فإنه المجتهد اجتهاد أما 
وأحكامه.

المجتهد.باجتهاد -بما الحالة تثبت طرقا الأصوليون وصع وقد 

٠مآ( هي(،)ححلأ*/ ممرا)٣ أنظر من باب اليؤع، كتاب البخارىا رواْ )١( 
.٤( • ٨ ١ )ح (، ٣٣/ المر)ه إظار ضل باب اثاة، الممحاب وسلم، 

)'ا(آةاآ.نّررةص.
الخفقةأو والتمتثن، ة النعمن ير لر ومن النوم من الوضوء باب الوضوء، كاب البخاري، رواه )٣( 

وضوءا.)ا/ما-(،)ح\اآ(.
يرنيبأن أوالن.كر القرآن عله اصتعجم أو صلاته ل نعس من أمر باب اهرين، المصلاة كاب لم، وم

(.١٨٧١)ح (، ١٩•أويقعدضذمؤذس،)اا/ 



اسهية، LcljiSJIمتظؤبمة  ٢٣ ٠٠.٠٠ 
ت&  ٢٥٢ه

والدوران.والناسمة والتميم كالر 
منقرزْ بإ محاسها ؤإظهار النريعت حمال سان من تقدم ما غير فوائد وللعالة 

.ليواهي مقار أو للأوامر فوائد 
.الأحكام تشرح من الشريعة مقاصد معرفة التعليل فوامم، ومن 

وتعللللفعل الأمر يتعاليل ذكرها عد للعمل ^، ٧١أن التحلل فوائد من أن ك،ا 

الكتابنجد وليلك والانقياد الاستجابة ق وأّمع أثرآ وأعظم أقوى للترك النهي 
خآورما.بعللها دزالأحكام 

منأكمك> مث ألمبم1تامتاكب علاء=قلم »ام؛وإكتب ثتأيها^؛٧ ؤ تعال• قال 
.٢١^؛ئش ملطلمصاعل 

٢.بمسب لا هوبمة،تيظ< ومال 
مقامارئك يبعثك آن عئ لأي ثافلق مهء يتهجِن. أيل وَن ؤ تعال• ونال 

محمحث-©ه"'.
م1منعوده!اآئم أثإيفي عن تثدإ منمونآتووهن إنألإبمتآكمهوأ ؤ تعالت وئال 

.ِضزاسمحشزوث• ^^وأإكجمئمِ بم1وؤرى ثم ثتّئث قم 
بجمفي،1فيجمم

القرة.سورة س ١  ٨٣آية ( ١ ) 
الخنلاق.ومسّورة ٢ ١؟^ )٢( 

)م(آ؛ة\'لأ.نّورةالإمراء.
)أ(الآظنا-مآويماسمرةالأمال.



'معللة!وميا أمرآ أحكامها كله أن نحد الحامعة هذه وتامل 
ظسلظبجثثوأ

نهثاوماولامم-ثبجاألمأءًسمايهر وإثاهم ررقًظم محك أنلندط( 
شتون.دلاثث٠ق دء دحلإ دهؤ ١١٣٧^أفي-صم أقنس ة-ثلوأ ولا بمثنئَ 

الألقنط وأيهان التتقتد هلقنثننحئتهأشيم مادأتنه,إلأ.أفي 
أوفوأدبلبم؛ظموتهدآش ياصن ولؤءكايى 3ل£وؤآ عنتم ^١ دث1ساإلأؤسها 0لإما 

ألثثذثييوا ولا ثأئعوء سسنمعا نداهمئتش وأن ?ه يدكروث يدءئتؤ وثثز 
ألكثبءاتيثائوس ثم دثلإدءصًظلممحن. ثيلأ،.Q^( عن قوذلكم 

قيمحن.امحرؤه،ر دث4ا ولائه وهدى ه ل؛لإ، ودشبمة عزأرتمت؛أتصن ئتا»تا 

الأنعامسورة من  ١٥٥٠١٥١لأيات ا ا



ومطلأنم'ثدبر|- ٤١
اغيمؤظنث4[خ>أ ا إلأدووطاظوت،محئت- ٤٢

شرطها.يوحد حتى تصح لا والعاملة العبادة وأن الشرط عن الكلام تقدم 
الشاؤع.وصعها الش الشرعية الشروط ل وهدا 

الوضعية.الشروط أحكام لبنان < ١^١٥وصعهإ البيتان وهذان 
عليه.Jتعاiالان وما معاملتيإ ق العاقوان يضعها الش بالوصعية واراد 

 ،Iإلابه، والوناء التزامه عليه نحب للعاني. لازم التعاقدون يضعه شرط كل أن *؟؛
حلالا.أونحرم حراما نحل كان الشرع لأدلة نحالفا الشرط هدا يكون أن 

نوعان؛المتعاقدون يضعها التي الشروط فإن وعليه، 
صحيحة؛ثروط ~ ١ 

منهايمغ شرعي محذور فيها وليس مصالحة، فيها لأحدهما أو ولهإ ءقل.اها التي 
حذاالشارع مهّاصد من مقصدا تعارصن ولا منة، أو كتايس، من نصها نحالف، لا لكوما 
العقد.

والهبةوالوقف، والنكاح والرهن والإجارة الح ل الشروط حمح هذا ل ؤيدحل 
وغرها.

حا.الوفاء مح—، لازمة أخا حكمها فهذه 

جنإفء؛بقوله عناها التي وهم، 
احراقام_بواك_حناش_د نث__ومطلأزأكؤ

حذاأحدهما أحل ؤإذا للمتعاقدين، لازمة وهي حا الوفاء محيج الشروط فهذه 
الفخ.للأخر كان الشرط 



الباعيوصل أن النرى يشترط أن أو القيمة، الثتري ينقد أن الباع يشترط كان 
متجره.إل البفاعق 

7اا■حاص بت اكنهال يأن يريدتزويجه من عل ا،لرأة ول يشترط وكان 
الشس.غروب إل عمله أن الأجثر عل المتآحر يشترط وكأن 
العلم.طلبة عل ونمه أن الوقف يشترط وكان 
والتزامها.-با الوناء محب الشروط نهذه 

أحدهما.أو لل٠تعاءدين مملحة فيه يكون أن ت الشرط ^ا ومحايمل 
الشارع.من محدور فيه وليس 

العقد؟هدا مشروعية ل الثرع مقصد محالف، ولا 
الشروط:من الوع هدا لزوم أدلة ومن 

،٠ؤكأي4تاألإ.رتت^ءامنوأاوفوأالمقود تعال؛ نوله ~ ١ 
تبماالوفاء عل دئ، الأية فعموم الأصل، هو الوفاء وجعل العقود بكل بالوفاء أمر 

بشروطها•
علااالنلمورا الإ4 رمحول قال قال! رْوؤلآين هريرة أيير حديث، — ٢ 

ئئرهر!لأئزث>مبجلأ،لألك>اىأا"
الخلال.أوحزم الحرام أحل ما منها وامحتثتى الشروط كل اعتبار أفاد 

. oJIjUصورة؛،من ١ آية ( ١ ) 
علرلا1سدون ولفش: )حةههّآ(. (، ١٩٠)ة/ المالح ق باب الأقضية، كتاب داود، ائو روا0 )٢( 

(،٦٣٤)T/ الناص متن الصلح ق صإإسنسون اف رسول عن ذكر ما باب الأحكام، كاب والترمذي، 
صمحء.حسن )احرث وتال; ، (١ 



}ل١ القيم ابن ذلك نقل وهظع\ الصحابة إحماع ٣- 
الخثوقنير مم ١١البخاري! صحح ق كإ تقعيدأ و?.ت' عمر عن صح ومما ٤— 

ءثنالئزوطا<رى
أوجبهالذي كالندر الكالفين لحق الصحيح الشرط أن القيم ابن قرره ومما ه~ 

به.الوفاء حق يعفلم وهدا العالمن لرب ه نفعل ا،لكلف 
فمرالعالن، رب حقوق ق كالنذر الكالفن حق ق ارفالنروط القيم؛ ابن قال 

بدونيدله جاز قل شرط كل وكيلك بالنير، لزمت النير قبل، فعلها جاز طاعة 
الفاقعلامات من كان ؤإذا الشروط، عند الحقوق فمقاض بالشرط، لزم الاشتراط 

بالشرطالوفاء ترك بل بالشرط، الوكد الوعد فكيف، بمثروط وليس الوعد إخلاف 

التوفيق*وباق والغدر والحيانة والخلف، الكذب ق يدخل 

؛منها المعتى هذا عل تدل كشرة قواعد العلمإء ووصعر 
الشروط*!يبوت عند يبوته *بحب بالشروط ررالمطق، قاعدة 

يتحققحتى به المطالبة تصح لا فإنه شرط تحقق عل المتعاقدين أحد علقه أمر فكل 
.شرطه 

فهوعلميه*!ماكره غم طائعا ه نفعل شرط ارمن وقاعدة 

فيلزمهه نفعل شارطا الحقيقة ق كان به رصي إن ولكن اختياري، الشرط فقبول 

الشرط.

يثبت؛\ذثواأاا.لا ما بالشرط يثبت، ١١وقاعدة 

.٣٩•)ا(إءلأمالوسنم/ 
•رأ(مقءمبجه 

.٣٩•)٣(إءلأمالوسن٣/ 



وفمهعةر عف /تقو/ منظومة  ٢٣
٢٥٧ق ت 

الوصمة.الشروط من الثؤع يوجب لا ما يوجب الشرط أن أي: 
بالعرف،،.تثني الممن أقوى بالشرط تثنى لا را وقاعدة; 

العرف.عل مفاا.م المتعاقدين شرط لأن 
عدمه،،.عننء عدم بالشرط العلق ءالحكم ; وقاعدة 

وعدما.وجودأ به لارشاطه الحكم يتحقق فلا الشرط يتحقق لر إذا لأنه 
يوجه،،.فالشرط الشرط بدون مباحا كان ما راكل وقاعدة: 

منيقله فالشرط التعاندين أحد شرطه ثم أصله ق مجاحا كان إذا العمل أن ذلك 
الوجوب؟إل الإباحة 

الشائعنص تحالف لر إذا العقود ل وتلزم الثروط تعبر كلمها القواعد فهاوه 
الحقد.من وءقاصاJه 

مآ-الشروطاواطالة:

أوكانتبه، الثؤع بأمر ما خلاف عل اق بان والسنة، الكتاب تحالف التي وهي 
العقد.هذا ق الثاؤع لقصد منافية 

الشرط؛جواز عموم من استثناء قال ولذا 
اغلمإئاطلأت معكثه أز قتعو\ حلمالتخ ا ئزوئإلا 

يصح.لا باطل شرط هو الحلال به محرم أو الحرام به محل الذي والشرط 
يتمنيألا ؤيشترط السلعة يبيعه أن أو للمباغ، الولاء أن ويشترط العبد يبح كأن 

الأول.لزوجها ليحلها يطلقها أن بشرط ينكحها أن أو منها، 
تحوز.لا محرمة شروط فهذه 

حوازسهسم ودلمل 

 ١ -Jiai ، :وأخلخلالا، م ث>طا إلا عل.)ص- رررسون وفيه



-مانا«را؛.

فحرمه.الثرع أحكام نحالف ما واسشتى الشروط جع ُأباح 
سرحلولرجال بال راما ءتإأثٌظ• قوله وفيه خكمحنيبمي، عاتثة حديث ٢" 

'كاديإذ يهوباطن، اف كناك، فيشِو ثزط مذ ُكاذ ثا اف، كتاك، لبمتحِفي ئردطا 
دثزطأص، اف يثائ ، ؛١٥٧

ترسوله به اف بعث الذي الثممع قضايا من كليتان قضيتان اروههنا القيمت ابن قال 
والثانية:كان، U كانا باطل فهو كتابه وناقض اض حكم خالف شرط كل أن إحداهما: 

الشرطبدون وفعله تركه نحون ما وهو كتابه يناقض ولا حكمه نحالف لا شرط كل أن 
وسنةالله كتاب عليهإ دل وقد ميء القضيتين هاتين من تثنى يولا بالشرط لازم فهو 

الصحا؛ةااأ"أآ.واتفاق رمحول 

بالكلية.العمد يبطل وقد الشرط به يطل قد فإنه محرما الشرط كان ؤإذا 
مقصودأيعارض أو الحقد أركان من ركنا يطل الشرط هدا كان إذا الحقد فتبطل 

الزواج.عقد ق لزوجها الزوجة حل عدم كاشتراط للعقد• أصليا 
الشرط،ؤيبهلل الشد يصح فانه العقد، أركان من ركنا يعطل لا الشرط كان ؤإذا 

إذازوجها معها افر يألا الزوجة ول يشترط أو للمبح المشتري اصتعإل يقيل• كمن 
ّافرُت،ّ

نبيعكهاأهلها: فقال فتعتقها جانية تشترى أن ختيقبملحا عائشة أرادت لما ، ولل.لل

ءم؛بم•ض ، ١١
وسلم،٢(. ١ )حا/ا■ (، ٣٧٦لانحل)٤; اض شروطاj اثزط إذااب، الموع، كتاب الخاري، دوام ( ٢١

١(.٥ • ^٤ (، ١ ١ ٤ ١ أمحق)Y/ لن الولاء إما باب الخنق، كتاب 
(.٣٩•)آ(إءلأمالوتعين)م/ 



ءئفمهبةءئموءص، منظوئ 
:ه ٢٥٩ه

فانإذلك، يمتعك، *لا فقال؛ اف لرسول ذللئ، فذكرت لما. ولاءها أن عل 
الشرؤل.وأطل البيع فآمفى ١،، أ اعتق® لن الولاء 

؛ومنهاهذا عل تدل فواعد العلمإء يضع هذا وعل 
بأءللاا.\}شوأأ حكم بغبمر *كلشرؤل ؛ قاعدة

ثبتما عل مقدم و\ذثو؛أ سن، *ما وقاعدة؛ 
كال،ا.ما كائنا فهوباطل كتابه وناقض اممه حكم حالم، ثرط *كل وقاعدة؛ 
سحه،.لا فالشرط الشرط بدون حراما كان ما *كل وقاعدة؛ 

٢(. ١٦٩^(، ٣٧٦ض)(/ لا اض j شروطآ اءط إذا اب ابيوع، مماب الممحاري، رواء :١( 
١(.٥ • )ح( (، ١ ١ ٤ ١ اعتق)Y/ إناالولاءلن باب، انمق، كتاب وسالم، 



منالخنوقأنو1ىامامكنواكزئسانم - ٤٣
الحقوقق التساوي عند واستمالها القرعة أحكام ق فقهية قاعدة لبيان البيت، هدا 

الحقوقعل التزاحم عند أو 
الاستحقاقثبت، إذا المستحق تمز ق القرعة ®تستعمل تقعيدآت رجت، ابن يقول 

٠الاستحقاق أهل ناوي عند ممن غير لمهم ابتداء 
تساهموا.إذا القوم؛ وأفؤع همة، الوالقرمة؛ 

كانالحق، له فيمن الإمام عند أو الحقوق ل الماؤيثن ب؛ن الإسهام والراد 
بينهعا.فيقرع للامامة المؤهلان يتساوى 

لأمرين؛شرعا تستعمل والقرعق 
لبهم.الاستحقاق يثن، إذا المستحق تمييز ~ ١ 

محنهم،أهمع تحفه يممن جلة ل مها لكونه الحقوق من لحق الشحو جهل فإذا 
ولرءبيل.ْ من عبدآ أعتق وكمن بينهن، يهمع فإنه مبهمة واحدة نسائه إحدى محللق كمن 

بالقرعة.أحرجه محدده 

مرجح•ولا أكثر أو اثنن بع، الأمور من أمر 3، المّاحم حمل إذا ~ ٢ 
مزيةلا له متأسن لكومط لهإ واستحقاقه واحدا أمرأ شخحبمان يستحق أن وذلك 

ينهكاض فحينئذ حميعا لها يتاتى أن >متكن ولا مرجح ولا الآحر عل لأحدهما 
منأول أحدهما وليس الأذان أو الإمامة ق اثنان تتاح لو كا الحق، هذا ل لنماوبم،ا 

بها.يقرع فإنه الأحر، 

)ا(اضاءدلأينرجبص)حأم(.



بينها.مآ مرحح، ولا فسمته يمكن ولر عليه وتثاحا مباح إل سما ولو 
،.>_١ حجر ابن قاله كا الخمهور هوهول يالفرعان والقول 

بانالقسمة ق العدل أراد من لكل منة ااالقرعة البخاري! نمح ق ابن؛هل-ال قال 
الأحاديثالكوفين،وردت بعض وحالفهم تبا، القول عل متفقون والفقهاء الشركاء، 

ابنوحكى عنها، الله مى التي الأزلام تنبه وأما لها، معنى لا أنه وزعموا فيها، الواردة 
تركناولكنا تستقيم، لا القياس ق القرعة ت وقال جوزها، أنه حنيفة أبى عن المنير 

والة«لأآبالألكر وأخذظ ذلك ل القياس 
منها:أدلة ١^٥،؛؛ استعمال على دئ وقد 

ؤ١^; يونس عن إحبارأ تعال قوله — ١ 
المهومتن"ه'من ؤدةا0يناممضبم أمع، ه: صز ؤ  ١١البخاري: قال 
فينة.المن النزول حق ق تساووا لما القرعق عليه فوقعت معهم ميع أنه أي: 

أقكهميلئويى إذ لديهم وتاَثمت ؤ مريم: كفالة قمة إحبارأعن تعال قوله — ٢ 

زكرياقلم وعال الخنية، مع الأقلام فجرت اراقترعوا غيؤيبمته': عباس ابن قال 
.٢٦زكرL«لفكفلها الحرية، 

)ا(ذظر;فحابرى)ه/أهأ(.
•( ١٢إ  ٧١البخاري صحيح شرح ، ٢١

.نّررةاكائت. ١٤١)٣(آية 
)؛(اوخارى.عاكح)ه/إهآ(.

عمران.آل محورة من ٤ ٤ آية )٥( 
(،٢٩٢المشكلات)ه/ ق القرعة باب كتابالشهادات، الحزم، وصّيغة معلقا البخاري )٦(رواه 

بمعتاْ*ّجرير ابن راوصله V/ النعيق تغلق ق حجر ابن ونال 





ررفف^^ية|مم^اعف منظومق شرح 
ثه ٢٦٣®  —

للكتاباتباعا واحد حنس من القوم كان إذا صاحبه عل منهم أحد يقفل ولا 
والة«لا؛.

محاباةلا عادل أسلوب بكل فتصح القرعة، إعإل كيفية الحكيم الثاؤع بمدد ولر 
المقرصن.لأحد فيه 

»فصلفقال: القرعة إعإل أساف ل أحمد عن روى ما بعض القيم ابن ذكر د قو 
ماالقرعة من محب افه عبد أبا محمع أنه النضر أبو حدتنا : الخلال قال القرعة: يفية كق 

فهوأولا حرج فمن كمه ل فيضعها خواتيمهم بأخي أن المسيب بن معيد عن قيل 
القاؤع.

رقاعاشارا إن قال: رقاعا؟ يكتبون القرعة ق اممه: عبد لأبي( قلمن، : داود أبو وقال 
•خوامحمهم ثاوا ثمان 

بنإسحاق وقال وبالثيء بالخاتم قال يقئ كيف : لأحمد قلت منصور: ابن وقال 
قالوكدلالث< حر الأحر وعل عبد عليه فيكتب القدح سبه عود يوخد القرعة ق راهويه 

•مهناواية رل 

يلقىقال: القرعة؟ ذكون ، كيفاطه: عبد أيا سالت، أبيه: عن محمد، بن كر وقال 
يعرفما قدر علامة يكون أو محلن ق سيئا جعل ؤإن حبر بن معيد عن يروى خاتما 

جائزفهو له كان إذا صاحبه 

منقوله عل يلزم ولما بقوله، يثقون المقرءين لأن عدلا؛ القؤع يكون أن ولأ؛ل• 
وديانته.عدالته .فتعثنت، أونفيهاحقوق إثبايتن، 

,(٧٥/ البخاري)٨ صحيح نرح )١( 





رئمهبةاثقواس صنغمحمة شحح 

احدمحايانتمعاويبل اجتثنا لأن النئسساوى رإو — ٤٤
ومقاصدها،ا.الأمور ،روهي• الأول، القاعل•، لأحكام متمم البيت هدا 

النية.ق الشريك أحكام من شيثا البيت هذا ق عرصس حيث 
متفقة،أفعالهإ وكانت واحد حنس من عملان اجتمع *إدا البيت؛ من فالراد 

العبادات®،ل #التداخل العل،اءت يميه الل«ي وهو الأحر® فيه ويحل باحدهما اكتفى 
.® النية ق #التثريكج ويسمونهت 

واحل.لحكم موجة العيية الأسباب جعل العبياء عند التداخل 
عنهإ،أجزأ والراتبة جد التحية إ م نوى ركعشن وصل المجد دخل فاذا 
وأفعالهإواجبة® لا ررراتبة الحكم ق متحدتان وكلاهما #صلاة® واحد جنس من لكومإ 

#ركعتان®.متفقة 

أفعالهإتداخلت، واحد جني من عثادتان اجتمعت؛ #إذا I المؤلف، قالي 
.، ١ أ واحدآ® المقصود كان إذا واحد بفعل عنهإ واكتفى 

المسامحة.عل مبنية لأما تعال؛ افه حقوق هوق هنا والتداحل 
 Uولأنوالْلالبة؛ المشاحة عل مبنية لأنبما تتداخل لا فإنما الأدمتن قوق ح
حقوقهم.الأحرين وبخس الظلم إل تقفي تداخلمها 

يدخلولا الدينين أداء محب، فإنه واحد شخص عل دينان لرجلين كان فإذا 
تتداخل.لا الأدمتثن وحقوق للادمي حق الدين لأن الأحر؛ ل أحدهما 

.تتداخل® لا الأدميين آرحفوق تقعيدأ؛ نالوا ولدللثج 

(.١٦٤)ص للمعيي وشرحها الفقهية القواعد مظومة ( )١ 





لعملتنوي حش أعإلك جع ل التيه من تكثر أن ررفاجتهد الغزال ونال 
٢.ممرْ،اأ نثات واحد 

الشريف عزيز باب الواحدة العبادة ق العبادات ءاتداحل القيم؛؛>؛_! ابن ونال 
فيهاينلفر عبادة ق يدخل بحيث الهمة عال العلم من متفاير الطالب صادق إلا يعرفه 

شاء"من يؤتيه اف فضل وذلك شض بعبادات 

فيعملمباح، وعمل قربه ض واحد عمل ل النية ل النشريك والسألةت يتعلق ومما 
بنيةنحج كال المباحة، يمراته من نيئا به ويفحد والطاعة القربة به يقصد الواحد العمل 

يفر،ولا به باس لا فهذا التبمرد، ونية العلهارة بنية ؤيتوصأ الانحار، ونية النسك أداء 

1منها أدلة له ؤيدل 

معشررايا I صإإزرنعفيبوثين اف رسول قال قال؛ رْءؤفيءنن حوي مابن حديث ١— 

لهيإثه بالصوم معلمته ي>ثتتي لر' ومذ ملتتزرغ، الثاءْ متئم انتطاغ من الئ؛اصا 
٠١٣٢^.

الصائم،عل لمنافعه به الأمر وعلل وقربة عبادة وهو بالصوم النيًلكأسزغ قامر 
به.يامر م قادحآ ذلك ولوكان 

هدا،منجدثا ق بنا ثصل اهويرث، بن مالك جاءئا فال; قلأبة، أي حديث — ٢ 

)ا(إحاءءلومالل؛ن)ا'/\<مآ؛(.
(.١٥٨ص)والدواء الداء )٢( 

أغضلأنه الباءة؛ينزرج، اطاعمنكم الضه''هوظ'إنولء باب النكاح، كتاب البخاري، رواء )٣( 
٥(.• )حء٦ (، ١ • ٦ )\</ اJكاح؟ ل له أرب لا من بزوج وعل وأحصنللفرج• للصر 

عنعجز عن واشتغال مرنة، ووجد إو4 ه نفناف، لن الكاح استحباب باب الكاح، كتاب لم، وم
،أا(.الؤن؛نبااصوم>أ/ما>ا(،)ح*



& ٢٦٨ ه
/ئفقهيق/رقو/عم متثلوئن سمح 

اين1ت كف 1رخإ أذ أرد نَلكذ الذلأَة، أرد زظ بم؛ َلأ-نل إف ممال: 
كاثتوكتم، ثلابه: لأيير مملت ماللث، عن الراوي ايرب ثال بمل، صإبمسرخم 

ذللث،وكاف ايوب: د1ل — نلنه يى عمزو يعنى — هدا سخنا صلدة مثل ئال: صلاته؟ 
مالأزض، م زامحاJ ظن الئانتة اشمحدة ض زأنة خ ثإذا ١^، يأ ١^ 

ئام«را؛.
للخر.التعلسم ونية الصلاة ق القربة نية بتن ماس فجمع 

٠..

(.٨٢^٤ ٣(، • ٣ )Y/ الرممة من نام إذا الأرض ض مد كف باب، الأان، كاب، المناوئ، دوام ( ١؛ 



الضقهيةاو0واس منظومف  ٢٣
:أه ٢٦٠١ز ه ت

دالنبل١^^١^ خائث يشعل مشعوو و'كل — ٤٠

ا؛٠لايثغا المشغول ١'الفقهاءت لقاعدة عقده البيت هدا 

بضرهيشغل لا بثيء اشتغل من أن أي بنعل* قلا مشغول ®ركل نال؛ وليلك 
به.المشغول هدا من يفيغ حتى 

فيإأو أنمهم ااكاضن من مواء شرعي بثيء اشتغل من ®أن القاعدة: ومضى 
سيفرغ حش آحر بميء يشتغل أن بجون لا فإنه ومعاوصاتم أملاكهم من يلزمهم 
«.الأول 

.كالصلاةبه انشغاله حال آخر بأمر يشتغل أن حسا أو شرعا يمكنه لا فيإ وهدا 
.بعثرها ينشغل ان له يصح لا تبا المشغول 
عباديآخر بأمر انشغاله منها يمغ ولا يقهلعها لا العبادة تبده انشغاله كان إن أما 

هداولكن بالصوم مشغول كالصائم ذلك، له بل القاعدة ق داخل عثر فهدا دنيوي أو 
.والشراء كالبيع دنيوي أو القرآن وقراءة كالصلاة عبادي بامر الانشغال من يمتعه لا 

إلاغثرها مع الالتزام أو بالعبادة الانشغال يuكن لا فيإ إعإئ محال فالقاعدة 
.بالأنفكاكمحها

آخر.لشغل محلاته يقضر أن له محوز لا مشغول يمل فالن.ي 
مشغوللأنه منها؛ ينتهي حتى عنها ينصرف أن له محوز لا بالحمرة شر إذا والمعتمر 

:ءا•

مشغول.لأنه آخر؛ أوشغل عبادة إل الخرؤج له محوز لا مجده لزم إذا والمعتكف 
ياذنحتى مشغولة لأنبا هبتها؛ ولا بيعها ولا رهتها يجور لا المرهونة والدار 

الرهن.ينفك أو الراهن 



أولا.عليهم الوقوف غير عل يوقف أن ولا بيعه بحور لا الوقوف والبنت 
هذاق يشتغل أن له محوز لا ممتة، بساعات محدودا عمله كان إذا والموظف 

يشغل.لا المشغول لأن ؛ آخر يعمل الوقت 
الخاص.الأحثر وكيلك 

رالسل<االمرهون ؛،4H j4للقاعدة; ئص المؤلف ومثل 

منهاالدين هدا ليتول الدين توثقة وهو الرهن، من مفعول اسم المرهون 
الوياء.عن عجز إذا قيمتها أومن 

وسيلالأصل تحم هو الوقف إذ والخثر الر وجوه عل الموقوف هو والمجل؛ 
الشرةّ



ابمالبنوى إذ الزجوغ له ا واجبدنر،يؤدءسنم " ٤٦

الاستيفاء.أحكام من حكم البيت -بمدا الراد 
ؤيأحذهبه عليه يرحع أن له فهل عنه ءادا0 مال واجب غبمره عل كان من ل وهو 

لا؟.أم منه 
به.مهنالبته نية بوجود عليه الرجؤع قيد محقن؛• الولم، 
نسمان إل الغتر عن الأداء تميم ويمكن 

فة•'إل إحراجه نحتاج لا ما الغثر عن يودي أن - ١ 
فلاةؤإلأ رجع الرجؤع نوى إن أنه حكمه فهذا 

عنهقامت فقد دفعن، بإ الرجؤع ونوت لأبيه الْلفل الأم أرصعت إذا ْثالهت 
الأب•عل بالأجرة فترجمر بواجب 

لهأنفق بإ عليه يرجع أن ونوى لنيابه وأولاده غثره زوجة عل أنفق وكمن 
الرجوع•

ذلك•ُله علته به يرجع أن ونوى لمّيمه دينا أحيه عن أدى وكمن 
ببدلهيرجع فإنه واجبا غره عن أدى من أن هن.ا يفي فل ررفإن القيم: ابن قال 

أيضاوطا قيل: -يا، يرض لر ومعاوصة يلتزمه لر بإ له إلزام فإنه القياس، ، خلافوهن.ا 
وفقهاءالمدينة أهل ومذمبإ الكتاب وموجب والصيحة والعدل القياس محص 

افتداهأو نفقته تلزمه من عل أنفق أو دبمه عنه أدى فلو منته، وأهل يلدته أهل الحدث 

رمنالأسرولمينواشذلهارجرعٌأ 

تا(طر:إماس)آ/أأ(



منها:أدلة تهدا ؤيدل 

^١١^^<ءثارسمحبمن ا~ملهتعال؛ 
الأب.إذن ولا عفدأ يشرط ولر الإرصاع بمجرد الأجر بإيتاء قامر 

0^"<.آبمشئ ئلي؟.'اسيالأ آ-ملخ-طد:ؤ 
إليهأحن من بتخليص المحن هذا جزاء من رروليس ت متدلأ القيم ابن مال 

جزاؤ0يكون وأن ؤإحانه معروفه عليه يفع أن وثاقه وحل منه أمره وفك دينه بأداء 
١ومكافأته• ماله بإصاعة منه 

واجباغره عن أدى من ممك؛ن به افه أمر الذي والإحسان العدل من أن ٣" 
الشريعة.ق منفيان والضرر والظلم مضررأ، مظلوما لكان ؤإلأ عليه، أداه بإ بالرجؤع 

حقله فليس الرجوع ينو إ إذا أنه يطالتارا نوى إ0 الرجوع اره ت نوله ومفهوم 
عاليهؤيدل جتينث تيمية ابن الإسلام مخ قرره الذي وهو أنفق بعا الطالبة ولا الرجؤع 
٠المؤلف، قول مفهوم 

لهأن أحمد للأمام رواية ول الرجؤع، يملك لا فإنه ميتا. ينو ولمر أجرج محإن 
الرجوع•

لأنهيرحع؛ لر الرجؤع ينو لر أو التمع المسائل هذه ل نوى ®فإن ت المزلف؛هنقتي قال 
ا.٤ له((ل يأذن ولر يوكله لر 

الطلاق.سورة من ٦ آيت )١( 
الرخمن.سورة من ٦ • )٢(آية 

(.٤١٩/٢)٣(يظر:إءلأماشسن)
ا٦ ص)٦ عيي للوصرحها الفقهية القواعد منظومة )٤( 



اسهية|ئقواءم منظومف ٣^ 
ج ٢٧٣ه

تإحراجه ي نتة إل بمتاج ما الخد عن يودى أن ٢" 
والذر.الكفارة وكدا الية، لإحراجها يشرمحل كالزكاة، 

ينوه.لر أو الرجؤع نوى يرجمر، لر أداها إذا أنه حكمها ذهال>ْ 
ينفعهفلا عدمت وفد المخرج نية إل مفتقر الإحراج هذا أن ت ذلك عل والدليل 

مبلله يأذن ولر عنه ينوب أن الدافع يوكل لر ولأنه الواجب، عنه يمهل ولا بثيرء، ذللث، 
أحرجم.ما يقمن فلا أحيه إحراج ينفعه لا باقية ذمته ل فالزكاة الإحراج، 



^4ريّ 

ثالنازعاليم.ةممنايرالؤازغالشتيضسي - ٤٧
أشهرها.بألفاظ العناء عنها سر لقاعدة معقود الين، هذا 

الشرع".تكاليف عن نحزئ الطع ارداعية قاعدة: 
حثاا'.كالمتقدر شرعا ارالمتقدر وناعدة 

ا.!اعحكم ق هو اليمة ايالطيعة من العصية عن النفس يمغ ما أن ومقتضاها 
تعال.اض بشريعة يمغ الذي الشرعي 

الثيء.لترلئ. الموجب هو والوانع 
الثيء.لترك الدافع هو أو 

نوعان:واثوانخ 

ا~داذعءلم،؛
وامتقياحهاله وا>سقالأارها منه النفس نفرة من هو إنعا الثيء لترك الداغ أن أى• 

وخشاشالديدان لأكل النفس ككراهة منه وتشمئز تكرهه بهلبيعتها فالنفوس إياْ، 
والقاذورات.الأرض 

شرعيآالداغ لوكان كعا محرما اممه جعله منه تأنف بل إليه مميل لا النفس كانت فلم،ا 
لمعه.

شخصاأن لو ولكن ونفرته الهلع يوانع اكتفاء حدا علميه يرتب لر الشائع أن غثر 
ؤيزجرءيردعه بيا يعزر فإنه النفوس منه تنفر ما واقترف وآدميته وطيتعته جبلته عانله 

خاصة.عقوبة عليها يترتب إ الش المعاصي كسائر 
يقول:وبعضهم الثرعاا تكليف عن نحزئ الطع داعية وقاعدة: السبكي قال 

لالقاعدة عن _ الإمام الشيخ وعبر الشرعي® الإيجاب عن مغن اليعي ®الوازع 



الضقهيةاثقواعد منظومق شهمح 

.مانع١١يقم لر ما طبعه عل محال 1ن ااالإنبان الكاح كتاب 
اكتفاءحدأ والقيء العذرة وأكل والدم الول نرب عل الثارع يرتب إ ثم ومن 

لعمتالحد فلولا بواعثها؛ لقيام رنة والوالزنا الخمر بخلاف عنها، الطاع بنقرة 
اوهااارا،.مفاّ

آ-دازعدرءي:
منه،بالغ امآ حاء لكن وتنهيه إليه التل النفس طيعة من يكون قد أنه أى• 

فيه.الوقؤع من محذيرأ كارفته عفوبة الثارع وصع تحريمه إل بالإصافة فهذا 
مماثلالشميمي الحكم ل هو لطباعها النفوس تركته ما أن فمحمحت الولف أنير وقد 

النايع.بام تتركه لما 
الحدس موتي عقوبة الدليل ق معه حاء بالشرع تحريمه حاء ما أن الفرق أن غر 

الطعبإنع اكتفاء عقوبة فيه يأت، فلم بالطع حرم ما وأما ١لآحرة، ل والعقوبة لدنيا اق 
باجتهاده.فيه يعزر أن للأمام كان ؤإن منه، النقرة ق السليم 

قولعل إجابته معرض ق بقوله الحكمين، بين، التفريثا من الحكمة القيم ابن ؤسح، 
الكشرةالأرطال دون الخمر س الواحدة القهلرة ق الحد ارأوجب، ت قوله وأما محالفيهت 

بالصالح؛وقيامها والفطر، للعقول ومءلا؛قتها الشريحة، كإل من أيما فهذا البول® من 
عنهالوانع عن بذللثح اكتفى ومحانبته عنه النقرة الخالق طبلمع ل سبحانه افه جعل ما فإن 

غلظفإنه له الطباع تقاصي يشتد ما وأما منه، الغ ق كافح الطبيعي الوانع لأن بالحد؛ 
وجعلوبعد، قرب س إليه الذريعة ومحمد له، الطع تقاصي شدة بحسب عليه العقوبة 

بإبانةالرنة ول القتلأت، بامحسغ الزنا ق عانب ولهذا سقربانه، ومغ حمى، حوله ما 

. ٣٦٨/ ١ للض والطائر الأشا، :١( 



إذيسكر لا لكن ؤإن الخمر نليل ومغ بالسوط، صربا الخلد بتوسح الخمر وق اليد، 
يكرلا الذي القدر المسكر التمر نبيذ من أباح من كان ولهذا ممره؛ إل يلغ نليله 

شربق التي فاشيه وأيضا الصوصن، وموجب والحكمة القياس محقي عن خارجا 
وأكلالول شرب ل التي واشية الضرر أضعاف والمعدى المختص والضرر الخمر 

بمتناولهاءنحتص صررها فإن القاذورات، 

مذموم.شرعآ فهو مذموم محلثعا هو ما فكل 
العاداتاا.ل يكره العادات ز يعاف لأما تقحيدآت اإعالاء يقول ولذلك 

النرعاا.تكليف عن نحزئ الطع ارداعية وقاعدة؛ 

حئارا.كالمتقذر مرعا ارالمتقاور وقاعدة؛ 

الشرعي،"•الإيجاب عن مغن العليم، ررالوانخ وقاعدة؛ 
ماعاا.يقم لر ما طعه عل محال ررالإنان وقاعدة؛ 

المراد.عل دلالتها ذ متقاربة وكلمها 

فيها.الخلوص عادة يكره مما لأنه طاهرة؛ كانت ؤإن المراحيص ق الصلاة محور فلا 

:منها ادثة عليها تدل القاعدة ومده 

يحمومهاالقبائح محريم المصالح عموم ومن المصالح أحكام بناء أدلة عموم — ١ 
وإذاؤ تعال؛ كقوله القباتح، محريم أدلة عموم ق دخل ما أو بنصه الثممع علميه دل مما 

عئأقولوف لايآمثإكحث؛في أس إزت ^٦^١ ١^١ نآس جدثآعي٠١^٠٥١ -و^١ ١٠

تا(إءلأما1وقض؛/مأ.



اثضقهية/ثقواعد منظوعة شرح 
:ص ٢٧٧: م ت

آمحنالأثصص١ل
علاللمة الطب1ِع أطبقت وبإ يفحنه فحكم الشرع تناولته فيإ عام والفحش 

مقاصدمقتفى هو لقبحه ليمة الالطباع منه تنفر ئا والتحريم الغ أن ٢— 
تحريمكل أن إذ الفاسد، ودرء المالح جلبا عل النريعة أحكام بناء ق الثريعة 

علبعمومه دل الفاسد درء عل دل دليل فكل الفاصد، درء من م إنا تقدرات ال

القاعدة.

ليمهالللفهلرة الوافق هو وقبحه كرهه ويه الالنفس اقتضت، ما تحريم أن ٣' 
ولاتعارفها لا للفطرة موافقة أحكامها حاءيتط حسثإ العباد. عليها اف فطر التي 

عث؛اتلنالناس ؤ \ أثؤ محِيفأظتب، - إإي؛ن ؤيهك ثأنمَ الهتعالتؤ قال كا تناقضها 
ه© ص 

٠رأآ اؤآه بمىآهي؛كيرا ألتلخأي ؤأفنيإ ؤأيتوه 
اشأش ؤفتلرٍت هو يه أمرناك الذي الأمر رروهذا تفسيره ق افلولف قال 

أحكامجح فإن غيرها، واستقباح حسنها عقولهم ل ووصع ه عثنا نهلرألناس 
قفوضع إليها، اليل كلهم، الخلق ملوبح ؤ، اف وصع ند والباطنة الفناهرة النؤع 

الأصل^ا عن حرج وٌن الفهلرة، حقيقة وهدا الحق ؤإيثار الحق محبة ُلو?ءم 
عليولد مولود ®كل الني قال كا أفدها لفطرته عرض فلعارض 

)\(يارآآ.نمورةالأءراذ،.
•)■ا(الآظن*'آدا"اسسمرةاردم 



ا.،((ر ومجسانه،ر أر أوينصرانه ^٥١^ نأبواْ اكطرة 
:القاعدة تطبيقات ومن 

كالديدانالسوي الإياق الطع ق تقدر مهو ما كل وشرب أكل تحريم 
■والحشرات 

للطعلمتافرته حرم وما بالدليل عليه نص ما ب؛ن نته وفرق السيوطي ذكره ما ومنه 
مثالهالشرعي الوالع عن يخي الطيص الوازع أن الث/ع قواعد ْن "لهليفه 

منهالنفوس لنقرة الأول دون الثاق عل الحد ورتب الخمر وكذلك حرام البول ب رث 
قالعزيز كتابه ق تعال الله و؛الح الحق ق مشتركان والولد والوالد محلباعيا، إل فوكلت 
عليهبالشفقة يقفي لأنه الطع إل وكولأ الولد دون مواصع ق بالوالدين الوصية 

صرورة«لم.

المحمرعل ض تم ومل عله؟، بمل عل مامحث، الصي اسلم إذا باب الخناتز، كتاب الخاوي، رواء )١( 
(.١٣٥٨^(، ٢١٩الإسلام؟)م 

وأطفالالكفار أطفال عوت وحكم الفعلرة، عل يولد مولود كل ُ*ض باب النير، كتاب لم، وم
اوين)أ/؟أ'آ(،)حمهأآكال

٦(.٤ ص)* المعدي تفسثر )٢( 
• ١٧٥)٣<إتمامانمداةص 



اثضقهمةاثقواعد منظومة شؤح 

والدواموالختام اتدء و التتام ز عف ند والح- ٤٨
ابعوالئوصحبه البما عل ثائع نلأم نع الصلاة ئم — ٤ ٩ 

متفلومه.وانقضاء تمام عل افه ^٠^ المؤلف محمد الختام ول 
مستمرا،كاملا عبده من الحمد وهذا 

تبقوله المنظومة بدأ ولدا الأعإل، بدء ق حمد فهو 

i،jLjولدا آخرها ق افه وحمد 

دواموالام والختالندء j ام التنعل ف ند ؤا-ن

فالحمد أن ط وآخرها الأمور أول عل متوقف الحمد أن ظان يظن لا وحتى 
متواصاs.مستمرآ دائءأ يكون تعال 

رروالدواماا.فقال.' 
لفضلالزيادة أساب من أته كإ بحانه ربنا يتحفه مما الحمد هدا استدامة أن إذ 

ومنته.وكرمه اف 

وحفظهاونإءها وزكاءها بركتها يوجب الأمور عل الله ءاوحمد ةتإذث1 ا،لؤلف نال 

٠١٦٢الانتفاع كإل ؤيوحب الأفات من 
قالحث المنظومة أول ق أولا عليه صل كإ محمد نبيه عل يمل ثم 
محاك:

 j (•١  ٦٨)صن للسعدي وصرحها الفقهية القواعد منظومة ( ١



....................................دائم نلأم نع صلاة الثم 
غثرمستمران أي دائإن ُأمإ الفلومة أول ق عاليه واللام الصلاة وصف 

واللامالصلاة ككون منتثران أي شاثمان بأمإ وصمها هنا آخرها وق منهطعين 
دالشثؤع•الدوام الوصمتن حذين عله 

المنظومة.أول ق فعل كا الكرام أصحابه عل بالصلاة هنا وش 
أولق ذكرهم الدين بالأل المراد لمن بإحسان للصحابة ؛اكا؛عين هنا وثلث 

قال!حيث بإحسان لهم الخابعون بامم المنظومة 
الأبراروصخبه وآله 

فمال1باترصول المتظومة أول ق ^^ ٠٠ووصفه 

الخ—امزئ اش اوس——ول ع——ل دائم نلأم مع صلاة اليم 

الثرشن.الوصضن له؛؛ن ليجمع بالمي هنا ووصفه 
صلواللهم ؤيرصاه، ربنا محب كا فيه مباركآ طيبا كثثرآ حمدآ الحمد لك فاللمهم 

الدين•يوم إل كثثرأ نلتا وملم وصمه آله وعل محمد ورسولك هميك عل 

٠..



|وض1وارس

النبوية،الأحاديث هفهرس 

الأثار.هفهريس 

الفقهيةالقواس هفهريس 

الفقهية.الضوابط هفهر/س 

ايثمحمراجع >، ٠٥
ائوضوعاتهفهرس 





اثنيويةحاديس /V فهرس 
٢٨٣ »

اسؤيةمرس 

صبمبمل؛ثه ل• "ح■م .

١٢٣ فكلاممه اسم وذكرت العلم أرسلت5_، إذا 
١٢٣ فإنهفقتل بعرصه أصات ؤإذا ظن فكل بحده أصات إذا 

تا'كلفلا وفيل 
٢٣٩،٢٣٨ استطعتمما منه فأتوا يأمر أمرتكم اذا 

٢٤٨ ذjLئ،لك، ؤيغفر همائ، تكفى إذا 

،هاُو،بآا" صدقةفهوله محتها أهله عل الرجل أنفق إذا 
٢٢٥و٢٢٤ الوذنيقول كإ فقولوا النداء سمعتم إذا 

١٢٢ صلكم يدر فلم صلاته ق أحدكم سلن، إذا 
٥١ ثلايث،من إلا عمله ^ ٥٥١آدم اين مات إذا 

٢٥١ عنه، يدهحتى حتى فلرقد يمل وهو أحدكم نعس إذا 
النوم

٢٤٨ القهرسول عنه الله رصي ، عدالطالين العباس استأذن 
أجلس منى ليال بمكة يبتت أن وملم عليه الله صل 

لهفأذن سقايته 

٨١ رقبةض
١٣١ الباردوالماء والرد يالثلمج طهرف اللهم 



ه ٢٨ق!
اثضقهيهاثقواعد محتفلومة 

الصمحة الخاوث

١٥٩ اف.....، كنايالحدث خر فإن ّ ّ يعد أما 

٢٥٠ ...٠ مافلا الإسلام ل منكم أحن من أما 
١٣٥ الفروج!ه استحاللتم ما يوق أن الشرط أحق إن 
١٩٣ حتىالثار بح عن ض وّلم عليه الله صل الله رسول إن 

يدوصلأب...

i \Ay^ \AOj\M علهاسكرهوا وما ن والنسا الخطأ ، أمتي عن نحاور اتله إن 
١٨٩

١٧٦ والأصناموالخنزير والنة الخمر بح حرم اض إن 
٦٣٠, ٦٢ .. . الحنة نفر ثلاثة الواحد هم باليدخل اض إن 

١٠٥ معاصهنوش أن يكره كا رخمه تؤتى أن مح، اف إن 
٢٢٧ ياباذكمتحلفوا أن ينهاكم اض إن 

١٣٩٠, ١٣٨، ١٣٥،

١٤٠

عليكمحرام وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن 

١٠٣ غلهإلا أحد الدين يشاد ولن ير الدين هدا إن 
٧١ ٠. ٠ استشهد رحل القمامة يوم يقفى الناس أول، إن 
٢٢٨ نورث،لا الأنبياء معاشر إنا 
١٥٢ ،ئكنا أهل قوما تاق إنك 
٦١ علهاأجرت إلا اف وجه  ١٣تبتغى نفقة تنفق لن إنك 

٦١،٦٠ بالنياتالأعال إنا 



/ممسؤيقالأحأوبث 
ء ٢٨٥

الصفحة الحديث

٢٤٧ البصرأحل من الاستئذان جعل إنا 
٢٤٩ والطواوارتعالكم الطوافن من إنها ينجه لت إنما 
٢٤٩ صيدهايقتل أو عضاهها يقطع أن بيتيها لا مابين( أحرم إف 
١٣٠ طيمهو رمحه عل ماغل( إلا ينجه لا طهور الماء إن 

ولونه

٨٦ ثعةومتون ضع أو عون وس بفم الإيان 
١٥٩ كهاتنوالماعن أنا يعقت 

١٤٤ تمرمن بصاع له قامر المى أبوطيبة حجم 
١٧٣ مشتبهاتأمور وبينها بتن والحرام بتن الحلال 
١٠٤ أىت وسالم عليه الله صل سأله لن •• محة الالحنيفية 

الأد1نأحبإلاف4؟
١٩٥، ١٩٦و١٤٥ Lلعروفيكفك ما وبنوك أنت حيى 

١٦ بالفانالخراج 
٤٨ بلونممالذين ثم قرف الاّرا حثر 

ماءمن سجلا يوله عل وهريقوا دعوه 

١٧ غارمالزعيم 
١٧ اسوفيْنلأوفيله
٩ ٠٠* فاجتتوه محو،ء "م*، فإذا 

٢٢٨ ضلالةبدعة وكل يدعة، محدثة كل فإن 



ه ٢٨٦ ق
اثضقهه/آمو/ممف منظومة شرح 

ةأاكشح؛ن

١٠٥ مسرينتبعثوا ولر مرين بعثتم فانا 

<
0

0

(عدىمن المهدس الراشدين الخلفاء وستة نتي بفعليكم 

رجلجاء إن أرأيت ت مال لمن جوابا •• مالك نمله فلا 
مال؟أخذ ,ريي 

٢٠ رمحامحي أو صوتا يمم حتى يتصرف فلا 
٦٧ صدقةأحدكم بضع ل
١٨٩ فعلتقد اض: نال 

٢٦٢ مالله يكن لم مملوين منة أعتق لمن ، شديدانولا له نال 
غثرهم

٦٨ حملوهشحومها حرم لما اض إن اليهود، اممه قاتل 
١٨١ كلهذلك للت، اض جع مد 

١٤٥و١٤٤ حففلهاالأموال أهل عل لجمحر اممه رسول نفى 
لنهاريا 

٢٥١و٢٥٠ مصرآ....رآى فإذا الناس يداين تاجر كاتن 
٢٦٢ بتنأفرع منرأ أراد إذا مإبم'قيوغ اف رمول كان 

انهن

١٣٥ وعرصهوماله دمه حرام المسلم عل لم المكل 
٢٧٧ ينصرانهأو مودانه فأيواه الفعلرة عل يولد مولود كل 

يمجانهأو 





« ٢٨٨
/ممهمهية(رقو/عم ٠نظوممح سمح 

اكضحة

١٢٦ رجالدماء ناس لادعى دعواهم الناس يعطى لو 
وأموالهم

٢٦٢ الأمحدوا لر ثم الأول والصف الداء ق ما الناس يعلم لو 

٢٥٨ افكنائ، ق لمست شروطا يشترطون رجال بال ما 

؛•اوه'ا احتارإلا أمرين لن اف رمول حر ما 

أيسرهما
yoAj^oU.yoo يكملحراما أحل شرطا إلا شروطهم عل الملمون 

٢٢٦،٢١٥ طلامحمحا
١٥٧ ردفهو منه ليس ما هذا رنا ل أحدث من 
٢٢٥ لهنهى ميتة أرصا أحا س
٧١ عنهاممه أدى أداءها يريد الناس أموال أحد من 
١١٩ ثيءفلا حنة متخد غر حاجة ذى من بقية أمحام، من 

عاليه

١٩٠ صومه...فليتم صائم وهو ناميا أكل من 
١٩٣ اغ........للمفتمرنها أنرت ق. نخلا يلع من 
٢٢٥ فافتالوهدينه ذل من 

أحرى....مكانها فليدبح الملأة قبل ذبح مجن 
٢٣٩، ١١٢ ١.منرأؤ،منكممنكرأفلغرهده 



الأحائيي/ئنمؤيةفهريس 
« ٢٨٩ق

.إلصفحة الحلم*يث

١٧٧، ١٦٩،٥١ إلطريقا يه اممه سلك علما فيه يطد طريقا سلك من 
الخة

٢٠١ الآحرْل حرمها يتب لر ثم الدنيا ق الخمر شرب من 
٩٥ عليهاممه شاق شاق ومن يه، اممه أصر صار من 

٦٠٦, \oy ردفهو أمرنا علته ليس عملا عمل من 
٢٥٠ ،٦٣ افمل ق فهو ا العلمهى افه كلمة لتكون فاتل من 

٢١ ٠ شهيدفهو ماله دون قتل من 

١٧٣ والديه....الرجل شتم ال؛كائر من 
٢٠ ١ الآ"حرْل ه يلبلر الدنيا ل الحرير لبس من 
١٩٠ ذكرهااذا ملها أن ف\كفارترا محيا نام أو صلاة نى من 

الدينل يفقه خرآ به الله يرد من 
٧٢ عملهمن خر المؤمن نية 

١٢٣ إلاله لمس يؤمن أو يوم يعد فوجدته الصد رمت ؤإن 
فكلسهمك، أثر 

١٣١ طهوراث. مجدآ الأرض ل وجعلت 
١٣٩ كفارألعلوي ترجعوا لا ومحكم 

آثاركمتكتب دياركم سالمة، ، يم يا 
٤٢ الرفقمحت رفق الله إن عائثة يا 

٢٦٧ للتزوج.٠منكم استطااع من التسات معشر يا 











شرح

الصفحة دةالقاعج.  ن

٢٣٣ الموععاد ^؛ lilزال إذا 
انحالأمر محاق إذا 

١٥٠ الروكالإذزاسظىالإذن 

١٥٠ اللففرالإذن محرى نحري العرو الإذن 

٢١ الاتداءمن أقوى الاستدامة 
١٤٩ ماالعمل محت حجة الناس اصتعإل 

١٢٦ أوقاتهأقرب إل الحادث إضافة الأصل 
٧٣ تكونلا العمل عن نحردت إذا المة أن الأصل 

الدنيويةالأمور ل مؤثرة 
١٢٥ الل.مةُراءة الأصل 
١٢٥ قاءطك1نعلئكانالأصل 
١٢٨ الصحةعل العقود حمل الأصل 
١٢٨ فلاهرْعل الكلام حمل الأصل 
١٢٨ واللأمةالصحة الأمحل 
١٤١ برصاهإلا منه الإنسان مالك انتزلع عدم الأصل 
١٢٦ الإباحةالأشياء ذ الأصل 

١٣٦، ١٢٧ العدمالعارصة الأمور ق الأصل 
١٦١، ١٥٥ التوقيفالعيادات ق الأصل 
١٥٩. ١٥٥ الحظرالعبادات ق الأصل 



اثفقهةانمو/عد فهرس 
« ٢٩٥ه

■أءإ؛أه؛سهج
١٢٠ يتحققحتى عدمه حادث كل ق الأصل 
١٢٨ العدالةالسالمين ق الأصل 
١٩٩ الفاسداكصود بنقيض العاملة الأصل 
٧٤ يتعسرأو يتعذر أن إلا للفعل النية مقارنة الأصل 

تتاحرولا فتقدم 

١١٩ الخرحق يبلل لا الاصطرار 

١٨ منهأصعر هو ما سقط الناس عن سقط إدا الأعظم 
٥٧ بالياتالأعال 

٢٥، ١٥، ١٤، ١٣ إهمالص أول الكلام إمال 
١٤ فاصرةحجة الإقرار 

١٨٨ لغوحق يغر الكره أقوال 
٢٦٥، ١٦٦،٥٧، ١٢' يمقاصدهاالأمور 

٢٧٦ ماعيقم لر ما طحه عل محال الإنسان 
غلتأو اطردت إذا الحادة تعتر إنإ 

١١٣ مدهويد مقامه يقوم الثيء بدل 
١١٣ وصفهق لا حكمه ل الميل مقامه يقوم البدل 
١٩٣ التؤعص أصعق التاع 
١٩٣ تامالتام 

١٩٣ يحكميفرد لا التام 





اثقواعد/ثنمهمتفهريس 
« ٢٩٧ه

الخس دةالقام

١٣٤ (Jlilشأن من أعغلم الفروج شان 
١٢٨ الوجوبلايرفع الواجب، فعل ذ الثلث، 

٩٧، ٨٨ الأحف،بالضرر يزال، الأشد الضرر 
٩٦ بالضرريزالط لا الضرر 

٩٧، ١٥ بمثالهيزال، لا الضرر 

٩١ الضرراجلزال

٢١١،٩٧ الإمكانمدر يدير الضرر 
ها،اه يزال،الضرر 

٢١١، ١١٩، ١١٦

ا،لحغلوراُتجتم الضرورامحن، 

٢١١، ١١٧،٢٠ مدرهامدر الضرورايت، 

محكمةالعادة 

٢٤٠ ولاشروطها لعض عن Jااعجز نقط لا العاداتر 

عن؛عضأركاما
١١٤ صحيحةكانت، العير مع إلا تكن لر إذا العبادة 

جزية

١٥١ النادرلا الشاتعر ح لالغالّالعرة 

٦٨ بالألفاظلا وااعاز٠ ياكاصد العقود ق العرة 
والماف





ا/فقهمقفهريسرثمسم/س 
٢٩٩ه

٧٢ المةإل شقر الكاية 

٧٢ الكطةشقرة|لالمأت

٢٠ النصْع اجتهاد لا 
٦٥ الأLليةلأثوابإلأتة

،٩١ ،٣٢، ١٦، ١٣، ١٢ صرارولا صرر لا 

٩٢

١٢٧ لتوهمL عرة لا 

ovuTy لأعملإلأتة
١١١ العجزمع واحا لا 

٢٠ النصمورد ل للاجتهاد مساغ لا 
١٨ والضانالأجر لاصع 

١٩٣ النؤعق يشترط محا التاع ق يشترط لا 
١١٣ منهالميل يتعذر حتى الدل يقوم لا 
١١٣ الميلذكم لليل 

٧٣ بإل محتاج لا الصريح اللففل 
١٨٠ اكاصدأحكاام للزواتد 
١١٧ فدرهايقدر للفروره أم ما 
٢٤١ إتلافه3، ضان فلا فعاله ق أذن ما 
٢٥٩ Lلنرطنت ما عل مقدم الشرع ثت ما 



القواعدمحنفسممة سرح 

الصفحة دةالقاع

شنإلا Jرتني لا مشن ست، ْا 
١١٨ لزوالهطل لعذر حاز ما 

١١٢ عنهمط يانمادايت، شروط من العد عنه عجز ما 

١٤٩ فهفا،لرجمر اللغة ولاق ال~رع ق حد له ليس ما 
الرفإل 

٢٧٦ العاداتق يكره العادات ل يحاف، ما 

٢٤١ لهأثر لا فيه مأذون من التولد 
٢٥٧ المشي؛العرفمن أثوى بالشرط المشي 

٢٧٦، ٢٧٤ حساكالمتقدر شرعا المستقذر 

٢٦٩ سغللا المشغول 

•١٨٢، ١١٧، ١٠٢ ، ١٠،

٢١٠٨،  ٢١٠٧

رالتتجل المشقة 

١٥٠ ستهمكالمثروط التجار بين المعروف 
١٥٠ ثرطآكالمثروط عرفا المعروف 
١٩٠ لالتعمةأ حمتكون لا المعصه 
٢١٠١٠ الشرطنوت عند ثبوته مح، بالشرط الحلق 

٢٥٦ الشروطثبوت عند ثبوته بجت بالشروط العلق 

١٧١ الوسائلمن أقفل القاصد 



فهرس،ممو/عداكمهبة
ه•٣ 

الصفحة دةالقاع

٧١ والعاداُت،التصر؛ايتج ل معترة القاصد 

٢٥٦، ١٧ الشروطعند الحقوق مقاطم 

١٥١ حققةك1المتناع عادة الممتنع 

يقمنلر أذاه ليسر شئا أتلف، من 
١٩٨، ٧١٠، ٢١ يحرمانهح عوقأوانه نل شيثا استعجل من 

١٩٩ ُردْيجازى الشارع أحره ما اصتعجل من 
١٩٩ وجهعل وقته قبل له أبيح ما أو حقه تعجل من 

يحرمانهعوف محرم 
علهفهو مكره غر طائعا نفه عل مرط من 

٧٢ مدرما وفعل جازما عزما الفعل عل عارما كان من 

الفاعلبمنزلة كان منه عله 

١٨ التبمممن الول منزلة الرهمة من الإمام منزلة 
٢٣٩،٢٣٧، ١٥ المعسورسقط لا الور 

٢٧٦،٢٧٤، ١٤ الشرعيالوازع عن مغن الطيعي الوازع 
١٧٠ المقاصدلوحومّا تم الوصائل وجورا 

١٧١ المقاصدمن رنة احفص الوسائل 

، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٤،٢٠ اإوسائلuأحكامالةاصد
١٧٨، ١٦٩

٩٨ العامالضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل 



اثقواعدر/فقهدةمئظُبمة شهمح 
ُمحاق؟م.سما

;الصفحة دةالقامإ;;:ئ7زأا; 

٢٥٦ يشتلا ما )الشرمحل يشت 

اسقلألأست لا ما نمآ يشت 
٨٨ القرينأهون محتار 
١٩٢ غرهاق يغتفر لا ما التوام ق يغتفر 

١٩٣ الأوائلق يغتفر لا ما الثواف 3، يغتفر 
محالشكيزول لا الفن 



jtممضممّ■ ٤٠مم.تأعمأ ع،ّع  ٩

€٣٣^

الفقهيةالضوابط فهرس 

اكشحن الفقهياكاط 
١٣٣ فيالأضاعاسم_مالأصل 
١٣١ الطهارةالأرض ل الأصل 
١٣٩ الأٍلفيالأموالاكم_م
١٣٧ الأٍلفيالأنصاسمبم
١٣٢ اكلهارةالثياب و الأصل 
١٣٢ الطهارةالحجارة ل الأصل 
١٣٦ التحريماللحوم ق الأصل 
١٣• الطهارةوالياء الأصل 
١٣١ طهورأوصافه أحد يتغر لر ماء كل 

طهورفهو بمي لر مطلق ماء كل 





سيه اوث،رح فهرسمصادرومرإس 
'؛«•٣ ٥ م ن- _تت

اثؤحسادرويراجع فهرس 

الكريم.— ١ 

دقيقابن القشري وهب بن عل بن لحمد الأحكام. يدا همح الإحكام إحكام — ٢ 
مؤسسةصندس، ومدثر محهلفى شخ ممهلفى تحقيق ٌ.(, ' ٦ زن العيد 

؛موت،1آ؛اه.الرسالة، 

تعليقالأمدى، التغلي محمد بن عل أبى بن لحل الأحكام. أصول ل الإحكام ٣- 
ه.١ ٤ ١ ٤ الرياصى والتونيع. للتثر المميعي دار عفيمي. عبدالرازق العلامة 

الثوكافمحمد بن عل بن لحمد الأصول١ علم من لحق ١ تحقيق إل الفحول إرشاد ٤~ 
الفضيلة.دار الأثري، العربي( بن سامي حفص أب وتعليق تحقيق ه(،  ١٢٥٠)ت 

الرياضاآ؛اها

عبدالربن عبداف بن يوسف عمر لأي، الأممار. فقهاء لداهب الحاْع الأستدكار ٥— 
العلمية.الكتب دار معوقي. عل ومحمد عطا محمد ّالم تحقيق القرؤلبي، النمري 
٠يثرون  *آم.٠ 

^،٩٧* رن الحنفي نجيم بابن العروق إبراهيم بن الدين لزين والنظائر- الأشباه ٦" 
ه.١ ٤ ٢ ٦ دمشق الحري. الفكر دار الحاففل. مطح محمد تحقيق 

العروقالدين صدر عثدالصمد بن مكي بن عمر بن لحمد والظائر. الأشباه — ^١ 
الرشد.مكتبة العنقري. محمد بن أحد ئ. ودراسة تحقيق ١ )^!١٦ الوكيل بابن 

ها١٤١١الراضم



^

دارالسيوطي. الدين لحلال الشافعية. فقه وفرؤع قواعد ق والفنائر الأشباه ٨" 
الكباسةلإروتم،؛اه

عليهوعلق حققه )تّآاُلأه( اك.محي مفلح بن محمد الدين لثمس الفقه. أصول ٩" 
ه.١ ٤ ٢ ٠ الرياض العبيكان، مكنة دحان، المحمد بن فهد دّ له وةا.م 

١ه.٤  ١٧القاهرة العربي(• ^٠ ٧١دار زهرة. أبو محمد الإمام الفقه. أصول - ١ ٠ 
ه.١ ٤ ٠ ٦ دمشق الفكر. دار الزحيل. وهبة دُ الإصلامي. الفقه أصول - ١ ١ 

بمصرءالكرى التجارية الشاطئي.الكتبة موصى بن لإبراهيم الاعتصام. " ١٢
لترونللملايثن• العلم دار الزركل• محمد بن محمود بن الدين لخثر الأعلام• " ١٣

ه.أ  ٩٨٠

المعروفحرين بن سعد بن بكر أبي، بن لمحمد الحااين. رب عن الوقع؛ن إعلام " ١٤
الحديثة.الكتب دار الوكيل. ءجو.الرحن وصيهل تحقيق الحورية. القيم بابن 

ه. ١٣٨٩القاهرة 

بنأحمن. العباس أبو الوين لقي، الإسلام شخ التحليل إبطال عل الدليل إقامة " ١٥
الشاملة،المكتبة الكارونية، نسخة )رت،خآلأه_( الحراقر تيمية بن الحليم عبد 

الثالث.الإصدار 

بكرأي بن عبدالرحمن الدين حلال للأمام . التنزيل استنباط ق الإكليل " ١٦
رو؛ووت ١ العلمية الكتب دار وه(  ١١)ت السيوطي 

نسخةءه( ٤ )ت؛ اليحصي عياض للقاصي لم. مصحح شرح العلم إكإل " ١ ما 
٤٠٥١ ١ ٩ الوظء، دار الشاملة. المكتبة إلكرونية. 

زهرؤ،محمل. طبعه عل أشرف الشافعي. إدؤص بن محمد عبدالله لأي الأم• " ١٨
-.٥١٣٩٣يثروندارالمعرفة. الجار. 



^٣٧ج 

ه( ١٤١٠)ت اللحجي سعيد بن عبداض العلامة Jالعالم الفقهية. القواعد إيضاح — ١ ٩ 
ه.١ ٤  ٢٧حدة الضياء. دار الحداد. عLJالعزيز بن أحمد د. محاية 

الحوزىابن عبدالرحمن بن يوسف محمد لأي الاصطلاح لقوانين —الإيضاح ٢٠
مكتبةدحان- المحمد بن فهد د• له وقدم عليه وعلق حققه ^ ٦٥٦)^—،الحسلخ 

;.٠١ ٤١٢الرياض انميكان. 

الزركثيبيادر بن اممه عبد بن محمد الدين لبدر الفقه. أصول ق المحيهل البحر — ١٢ 
الأوقافوزارة طبع الأشقر، طيإف بن عمر د. تحريره قام )ت؛٩٧^، 

ه.١ ٤  ١٣بالكون الإسلامية والشؤون 

الحورية،القيم ابن اممه عبد أبو الررعي أيوب بكر أي بن لمحمد الفوائد بداغ — ٢٢
مكتبةأحمل، أسرف — اوعد.وي الحميد عبد عائل — عطا العزيز عبد هشام ت تحقيق 

اواز-ئكةالكرمة،1ل؛له

)تا،سه(ودوف القطلموبغا بن قاسم الدين زين الفداء لأب ء التراحم تاج - ٢٣
ه ١٤١٣دمشق ١ القلم دار ٠ يوسفا رمضان حثر محمد له وقوم حققه 

المرداويسلميإن بن عل الدين لعلأء . الفقه أصول ق التحرير ثرح التحمجر — ٢٤
القرلمحمد بن عوض ود. الراح محمد بن أحمد د. وتحقيق دراسة ^ ٨٨٥)(.;،
.م ١ ٤ ٢ ١ الرياض . الرسل. مكتبة الحثرين، ءLلاض بن عبدالوحمن ود. 

عمرابن إصاعيل الفداء لأي • الحاج—، ابن محتصر أحاديث بمعرفة الطالب تحفة — ٢٥
دار. الكبيسى محمود بن - حميل بن عثدالخي وتحقيق دراسة ^ ٧٧٤)ت ممر بن 

حراء.ئكةالكرمةآ'.؛اه.

العلأتي•يكلدى بن حلميل الدي لمادح اي. النيقتضى الهي أن ق المراد تحقيق -  ٢٦
م- ١٤٠٢دمشق الفكر. دار ملقيتي. محمد بن إبراهيم ح. ودراسة تحقيق 



قلان(،العحجر ابن عل بن أحمد لالح1فذل اJخارى،، صحح عل التعليؤ( تغليؤ(  ٢٧
عإر،ودار الإسلامي الكتب القزُي،• موسى عبدالرحمن سعيد وتحمين( دراسة 

الأوله'؛امط.

الكتبةألكترونية، نخة العثيم^ن، صالح بن محمد للعلامة القرآن تمسثر " ٢٨
الشاملة.

الخزء( ٠٥١٠)ُتج امملوذانر الحسن بن أحمد بن لحفوظ الفقه. أصول، ل التمهيد - ٢٩
والراحالثالث، الحزء عمثة، أبو محمد مقيد د. ودراسة ؛تحقين، والثاف الأول 

الحثمركز مهلوعايت، من، إبراهم، بن عل بن محمد د• ودراسة بتحممح، 
الكرمة.مكة القرى،. أم بجامعه الإسلامي الترايث، ؤإحياء العلمي 

الخنان همدالرحيم الدين لخ،ال الأصول• عل المربع نحريج ل التمهد - ٣٠
بثرومت،الرمالة. ة مومهيتو. حن محمل، ئ. تحقيؤ( ( ٠٧٧٢)*!^،ستوي إلا 

ه.١ ٤ ٠ ٠ 

محمددّ نحميق الناوي، ءبدالرؤوذا لحمد التحاريف. مهإيت، عل التوقيف — ٣ ١ 

الواية.رضوان 

ناصربن، عبدالرحمن القصيم لعلامة المنان. كلام ثر تفق الرحن، الكريم بتر —  ٣٢
بالرياض.عيال،ية الالمؤسسة النجار. زهري محمل. وصبهله حققه عل.ى. ال

القرطبيالأنصاري أحمد بن محمد عطواض لأبي، القرآن. لأحكام الخامع — ٣٣
محمودد. أحاديثه وحرج الحفناوي، إبراهيم محمِد وصثعله راجعه هلأc ٦٧١)ُن،

عمثر>،هشام أحرى؛تحقيؤ، ونسخة ه، ١ ٤  ٢٣القاهرة الحديث،. دار عثإن. حامد 
اه. ٤٢٣الرياض اصب،. دارعال؛الخاري. 



صهمه الشهمح مصادرومراجع فهرس 
ه ٠٣٠٩ ® ت

مكتةالطمى جرير بن محمد جعفر لأي القرآن، آي تأؤيل عن اليان جامع  ٣٤
م ١٣٨٨القاهرة الخلي، الماي مصطفى 

ينيومحف عمر لأبى وخمله. روايته ق ينبغي وما وقفله، العلم بيان جامع " ٣٥
ه١  ٣٨٩يثرون العالمية. الكتب دار القرطي. عبدالم 

بنلعبدالرحمن الكلم• جواٌع من حديثا خمتن شرح والحكم العلوم جامع " ٣٦
م. ١٤١٤يثرون الحديثة. الكتب مؤسسة رجب. ين الءين شهاب 

بنمحمد بن عل الحسن لأب الشافعي. الإمام مذهب فقه ل الكم الحاوي " ٣٧
عبدالموجود.اين أحمد وعادل محوصرإ محمد عل وتعليق تحقيق الاود.دي• حييب 
ه.١ ٤ ١ ٤ المكرمة مكة مكبة 

؛،روتالعالمية. الكتب دار داود. أبى سن عل بكر أبى بن محمل. القيم ابن حاشية " ٣٨
اه. ٤١٥

دارشاكر. محمل. ين أحمد وشرح يتحقيق الشافعي إدريس ين لمحمد الرسالة؟ " ٣٩
القاهرة.التراث. 

ينعثإن بن محمد المتن.تاءليف وحوادث نجد ءد\ء ماثر عن الماطرين روصة ~ ٤ ٠ 
م. ١٤١٠بالقاهرة الحبي مطبعة القاضى. عثإن بن صالح 

الدينشمس سعد ين أيوب ين يكر أبى ين لمحمال العباد حم هدي ل المعاد زاد " ٤١
الإسلامية،النار مكتبة " ؛بحوُن، الرسالة، مؤسسة لأيا 0 )^،١ الحورية نيم ابن 

امدت،ها؛اه

ناصرين ^?٠.^. الأمة. عل السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأطدياث< ّلسلة " ٤٢
.٥١٤٠٢الرياض الحارق. مكبة اه(  ٤٢^٠)ت، ١^٠٠٧الدين 







القاهرةالدعرة، مكبة م(  ١٣٧٥)ت حلاف لعLلاترهاب الفقه أصول عالم - ٦٣

الأولالعمري.ط. مليإن ين صالح للشخ وتلامذمم. سليم آل —علمإ■؛ ٦٤
ه.١ ٤ ٠ ٥ 

آلصالح بن عبدالرحمن بن عبداف الشخ لسإحة قرون. ثانية حلال نجد عناء — ٦٥
م. ١٤١٩العاصمة دار سام، 

تالبتي الخaلارى إبراهيم بن محمد بن حمد ليإن ص أي للأمام الحديث، غريب — ٦٦
ا،لكرمة،مكة — القرى أم جامعة نثر العزباوي إبرامم الكريم همد حقيق. 

مكيةعدى، الناصر بن عبدالرحمن الشيح المحقق للعلامة السعدية، الفتاوى — ٦٧
\ر>[ضلإ'1\ىالعارف. 

محمدحسان تحقيق الحراق، تيمية بن عبدالحليم بن لأحمد الكرى. الفتاوى — ٦٨
ه. ١٣٨٦بيروت المعرفة. دار محلوف. 

العملاق،حجر بن عل بن لأحمد البخاري. صحيح بشرح المارى -فتح ٦٩
عثدالباقي.فؤاد محمد وترقيم باز. بن عبدالعزيز وتعليق بتصحيح 

شهاببن همدالرحمن الفرج أيا الدين لزين الخاري• صحتح شرح الجاري فح " ٠٧ 
عوضين ء؛لارق معاذ أب تحقيق ( ٥٠٧ ١ )ت رجب بابن الشهتر البغدادي الدين 

.٠١٤٢٢اليمام الحوزي. ابن دار محمد. اف 

المنهاحيإدييس بن أحمد العباس أثى الدين شهاب العلامة للأمام الموق. " ٧١
بيروت.ّ الكتم، ءالم بالقراق، الحروف 



ه٣١٣ق 
وحرجحققه آه( ٤ )ت١ الثيباق حنبل بن أحمد عبداض لأي الصحابة. فضاتل — ٧٢

ؤإحياءالعلمي البحث مركز مطبوعات من عباس، محمد بن اف وصى أحاديثه 
ه.١ ٤ ٣• ا،لكرمة مكة القرى. أم بجامعة الإسلامي التراث 

عبدبن العزيز لمد الصغرى بالقواعد المسمى اكاصد اختمار ق الفوائد —  ٧٣

-الفكر دار اضاصر، الفكر دار اتجع، خالد زاد : نحمق الض اللام 
م ١٤١٦دمشق 

ذكة،عدى، العبداف بن ناصر بن عبدارحمن العلامة للشيخ الفقهية، القواعد — ٤٧ 
•م ١ ٤  ٢٣الحوزى ابن الصلح.دار عثداش بن خالد الشيخ به اعتنى 

م. ١٤١٢دمشق القلم. دار المدوي، أحمد بن لعل الفقهية. القواعد - ٧٥
سودراسة جع تحتها، المدرجة والقواعل. الكبرى الخمس الفقهية القواعد - ٧٦

بنحن بن اّماعيل الدكتور إعداد يمنة• ابن الإسلام شيخ فتاوى محموعة 
ه—• ١٤٢٠الخوزي، ابن دار علوان، محمد 

الخونيةقيم ابن للعلامة الموقعين، إعلام كتاب، س تخرجة المالفقهية القواعد — ٧٧

ابنودار المم ابن دار الخزائرى، جعة عدالمجيد بدالرحن أب إعداد _، 
ءفانا؟؛امّ

مهلبؤعالومحقا، محليإن بن صالح د. إعداد وتدوينآ. نشأة الفقهية القواعد — ٧٨
ه١٤١٧٠؛الخاب

الفكردار الزحتل• محمد د• الأربعة• ، ل؛^١٥٣وتهلبيقات٠ا الفقهية القواعد — ٧٩
ه.١٤٢٧ال٠ربي،٠دمشق

طهوتحليق مراححة رجبا• بن عثدالرحن للحاففل الإسلامي. الفقه ق القواعد - ٠٨ 
م• ١٣٩١الأزهرية الكليات مكتبة معيه. ءثدالرؤوف 



عزالإسلام لشخ الأنام، إصلاح ق الأحكام بقواعد الوموم الكمى القواعد " ٨١
حمعةعثإن ود. حماد، ك،الا نزيه د. تحقيق عبداللأم. بن عبدالعزيز الدين 

م« ١٤٢١دمشق القلم. دار صميرة، 

محمدالدكتور للأستاذ الإسلامية الشريعة ق الفقهية والضوابط الكلية القواعد - ٨٢

.م  ١٤٢٠عإن والتونيع، للنشر الفرقان ،دار بثر ث ءث،ان 
بنلعبدالرحمن النافعة، البديعة والتقاسيم والفروق الحامعة، والأصول القواعد — ٨١٢

م. ١٤٠٦الرياض العارف. مكتبة عو.ى، الناصر 

ءا؛ل.عبداض بن محمد إءال٠اد الأسرة. فقه ق تيمية ابن عند والفوابهل القواعد - ٨٤
هرّ ١٤٢٢الحديثة البيان دار مكتبة الموامحل، 

ناصركتبه والصلاة. الهلهارة كتايير ل تيمية ابن عند الفقهية والقوابعل القواعد — ٨٥
م. ١٤١٦القرى أم جامعة مهلبوعايتذ من اليإن. ءثا-اله بن 

آلصالح بن ءباJالرحمن الدكتور ير. للتيالضمنة الفقهية والضوابط القواعد — ٨٦
م.١ ٤  ٢١٢النوية بالمدينة الإسلامية الحامحة مطبوءاءت، من عبداللمهليمؤ، 

الشرعيةب ااقاصالصوء ق أصولية دراسة الإسلامية، الشريعة ق الوسائل قواعد — ^١٨
ا،و. ١٤٢٠الرياض اشبيليا. دار محدوم، اممه كرامة بن مصطلفى للدكتور 

عباسبن لعل الفرعية. الأحكام من -با يتعلق وما الأصولية والفوائد القواعل. — ٨٨
دارالفقي، حامد محمد الشيح وتصحيح تحقيق اللحام، بابن المعروف العل 

م. ١٤٠٣>؛ووت العلمية. الكتب 

بوالزمنبن عثدالحكيم ، jjjbالأصولمن. عنله القياس ي العلة "ماحث ٨٩
م. ١٤٠٦بيروت الإسلامية. البشائر دار عدى، ال



دار٨^ ٠  UCj)الهيثمي يكر أبي، بن عل الدين لنور الفوائد. ومنع الزوائد مجمع " ٩٠
ه.١ ٤ ٠ ٢ بيروت العري،. الكتاب 

الرويشرف بن بحى الدين محي  Ujش للأمام المهيب• نرح الجميع - ٩١
بثروت.الفكر. دار الممحليعى. نجيب محمد وأكماله عاليه وعلمنر حمقه ^( ٦٧٦)^;،

٢١٩٩٧.

بنمحمد بن عبدالرحمن وترتيب جع تيمية- ابن، الإسلام شيخ فتاوى جمؤع — ٩٢
م.١٣٨١الرياض الرياض. طاع قاسم، 

الرازياّلم—ثن بن عمر بن، محمد الدين، لفخر الفقه. أصول علم ل المحمول — ٩٣
الرسالة.مؤسسة الداإوابي،، فياض جابر طه د. ونحقين، دراسة هد(، ٦٠)ت٦'

ه.١ ٤ ١ ٨ ؛،؛روت 

نسخةالمري الأفريقي، منظور ين، مكرم ؛ن، لحمد دمشؤ، تاريخ خنصر —  ٩٤
الثالث،.الإصدار الثامالة، ا،لكتة الكتروية، 

الزرعي،يكر أي؛، بن، لمحمد تعين• ن ؤإيالث• نعبد إياك منازل ؛^، السالك؛ن، مدارج — ٩٥
الكتابدار الفقي. حامد محمد نحفيؤ، ^ )ت١٥٧الخوزية قيم ياينر المعروف 

؛موت،آهآاهلأالعري،. 

الهلبوعاتمكب الحاكم، عداض بن لحمل، المحيحن،. عل المستالرك — ٩٦
حال_<.الإسلامية. 

وأحرىصائر. دار من مصورة نسخة النيبال، حنبل بن محمد بن لأ-حمال المد. - ٩٧
طبعت،وثالثة م.  ١٣٧٣ممر العارف. دار شاكر. محمل أخمد الشيخ بتحقيق 
الرالة.مومة . . التركي، عبدالمحن بن، عبدايم الدكتور ؤإشراف بتحقيق 
ه.١ ٤ ٢ ١ د2روت 



الكتبةاليحصي. موسى ين عياصن صي للقا الآثار. صحاح عل الأنوار مشارق  ٩٨
٣١ ١٩٧٧^١^ ودار الضفة 

للأوفت.الأهلية الهتاع اليوصف، صاليإن بن صالح د. التيبر. تحلب الثقة " ٩٩
الرياضخ*؛ام.

مقاصدية،اتاصيلية ءردراصة الكلف ذات من الصادرة النفس عل الشقة ~ ١ ٠ ٠ 

بجامعةالربية بكلية البحوث ،مركز العويد إبراهيم بن محمد بن د.عبدالعزيز 
م١٤٣١الالال؛،سعود،

الكوق،شيبة \لي بن محمد بن ءث1د\ذم بكر لأبي( والأثار الأحاديث ق "الصنف  ١٠١
الندوىأحمد محتار ونشره بهلباعته واهتم العلياء. من محموعة وصححه حققه 

الند.السلفية؛ الدار لفي، ال

محمداحمد تحقيق الخ3لايإ، إبراهيم بن محمل بن حمل. سالييان( لأبي، السنن• ~معالم  ١٠٢
ه.١ ٤ ٠ ٠ ببروت العرفة. دار الفقى. حامل. ومحمل. شاكر 

تحقيقاممراق أسو بن سلي،ان القاسم لأيي( الأوسط. ١-المعجم  ٠٣
الجٌيرن•دار الحسي• إبراهيم بن، وهمدالمحس محمل■ بن( اش عوض طارق 

؛اه. ١٥القاهرة 

وحرجحققه ( ٥٣٦)ت٠ اممرال أحمد بن سلييان القاسم لأيي( الكثثر. "المعجم ١٠٤
١ه٤ ١ ٥ الرياض المميص. دار السلفي. عبدالمجيد حمدتح( أحاديثه 

فوادمحمد والة القرآن حائم وصعه الكريم• القرآن لألفاظ- الفهرس العجم " ١٠٥
م. ١٤١٧الرياض، الرشد. مكتبة عثل.الباءي،، 



ه ٣١٧ق 

أم؛نانملي عبد تحقيق البيهقي، الح؛ن ين أحمد للإمام والآثار السنن معرفة ~  ١٠٦
كراتثىنتيبة دار والوعي، دار الإسلامية، الدراسات جامعة نثر نلعجى، 

ه ١٤١٢دمشق حالب، بباكتان، 

ودالتركي عبدالحن بن عبداض د. تحقيق ندامة. بن أحمد بن لعبداف النني. — ١ ٠ ما 
ه.١ ٤ ٠ ٦ القاهرة لالطاءة. هجر دار الحلو، عبدالفتاح 

حققهاتالكي، أحمد بن محمد عبداممه لأيي الأصول. علم ق الوصول ١-مفتاح  ٠٨
ببمروت،العلمية. الكتب دار عبداللطيف، عبدالوهاب له وقدم أخحيثه وحرج 

ها٠١٤١م

بنعمر ين أحمد العباس لأيي لم. مكتاب تلخيص س أثكل لآ اشهم — ١٠٩
الكنبةإلكترونية. نسخة تو. مالدين محي تحقيق القرمحلبي، الأنماري إبراهيم 

.٣١ ٩٩٦؛؛روت. دمثق. ممر. ابن دار الشاملة. 

د.حققه ه( )ت٤٩٧الزركثى 7اادر بن محمد الدين لبدر القواعد. ل ١-الثور ١ ٠ 

الإسلامية.والشؤون الأوقاف وزارة إصدار محمود. أحمد فائق بر تي
الكويت،آ«ةاه.

الطعةالنووي، نرق بن ليحص الحجاج• بن لم مصحيح ثرح ل المنهاج - ١ ١ ١ 
مصر.ّ ومكتباما المرية 

الشيخبفبهله عني الشاطئ• مرسى بن لإبراهيم الشريعة. أصول ل الوافقات — ١ ١ ٢ 
؛،روت.الحرفة. دار دراز. ءثل٠اف محمد 

بنصدني محمد الدكتور الشح وبيان وترتتب جع الفقهية، القواعد موسوعة —  ١١٣
ه ١٤الأولاُا محل• أحمدالورنو• 



الكبدار ءبلالبافي، فواد محمد ورقمه صححه أنى. بن مالك للإمام —ا،لوطأ  ١١٤
مصر.العريية. 

يونربعيد المحمد هاجر لأي الشريف. البوى الحديث أمحلراف موسوعة ~ ١ ١ ٥ 
ه. ١٤١٠؛؛ووت التراث. ء\ب زعلول، 

امةالمفدى)ت؛آ"س( ايبك بن خلل الدين نملاح ا-الوافيبالوفيات ١٦
الإصدارالثالث.الشاملة. 

مكتبةالبورنو، أحمد بن صدقي محمد د. الكلية. الفقه قواعد إيضاح ق الوجيز — ١ ١ ما 
ا؛اه.الراضي.المعارف. 

والثالث.الثاف الإصدار ُ الشاملة الكية - ١  ١٨

٠٠٠



لؤضوعاتر فهريس 
ه ٣١٩ه

فهرسالوضومات

الصفحة اللص—دع
٥ اكدمة

١١ التمهد

١١ الفقهيةالقواعد يعلم التعريف الأول! الحث، 
٢٧ عييللخنمحرة ترحمة الئاق؛ الحث 

٣١ القواعدرمنظومة التعريف الثالث! المحشر 

٣٧ المفلومة

٤١ المتلومةمقدمة نرح 

٥٠ الشرضالعلم قفل 
٥٥ وثمرتهالفقهية القواعد علم فضل 
٥٧ ُمقاصدهاالأمور ئاعدة 
٥٧ باليةالراد 

٥٩ القاعدةأدلة 

٦٣ منهاوالهمود المة حكم 
٦٤ النةثروؤل 

٦٥ الإثابةحث من النة حكم 
٦٦ القاعدةفرؤع من 
٦٨ القاعدةتحت المدرجة القواعد من 



r®■•٢٣ ه
/ثفقهيةم/ش^ااعد• منظومة شرح 

الصفحة الموضوع
٧٣ القاعدةلعموم ايحصمة القواعد من 
٧٥ اكالحعل الأحكام بناء قاعوة 
٧٥ بالقاعدةاراد 

٧٦ للمحالمالنر١عة اعتار أدلة من 
٧٨ اكالحعل الأحكام بناء تهلبيقات من 
٧٩ الخمساممات 

٨٠ وأحكامهااكالح ام أن
٨٢ االر>>سالةاكالحة 

٨٥ اكالمتزاحم قاعدة 
٨٨ الفاسدتزاحم قاعدة 
٩١ صرارولا صرر لا قاعدة 

٩٢ القاعدةمعنى 

٩٤ القاعدةأدلة 

٩٦ القاعدةعل المنة القواعد من 

٩٨ للقاعدةالخممة القواعد من 

١٠٠ البرنحلب الشقة قاعدة 

١٠ ٠ القاعدةمعنى 

١٠١ للتخمفالوحة المشقة صا؛هل 

١٠٣ القاعدةإعال أدلة من 







ضرس
ه ٣٢٣ق

اكضحت Vلع اللص—
١٧٠ القاعدةعل ا،لرتة والفقهة الأصوله القواعد بعض 

١٧٢ اليراعمؤد 

١٧٤ الخلإبطال 

١٧٦ مقاصدو وسائل الشرعي العلم 

١٧٧ الدعوةوسائل 

١٨٠ القاصدأحكام للزرائد قاعدة 
١٨٠ القاعدةمعنى 

١٨١ القاعدةأدلة 

١٨٢ الخطأوالإكراْوالمانقواعد 

١٨١* الخطأأحكام أولا: 
١٨٥ الإكرامأحكام ثانيا: 
١٨٨ أئكامالمان
١٩١ لايثتاستقلالاقاعدةيثتتعاما 

١٩١ القاعدةمعنى 

١٩١" القاعدةأدلة 

١٩٥ الشرعياتز العرف قاعدة 

١٩٥ القاعدةإعال محال 

١٩٦ القاعدةتهلبيقات من 

١٩٧ القاعدةأدلة من 



أهه:ا؟ما 
اثضقهيةرمم^؛عد، منظؤبمة شهمح 

الصفحة رعاللص—
١٩٨ )حرماتهعوق أوانه مل ش؛ثا اسعجل من قاعدة 
١٩٨ القاعدةمعنى 

١٩٩ القاعدةأدلة من 

٢٠ ٠ والأحرقالدنا أمور ل القاعدة أحكام إجراء 
٢٠٣ وقائمالعمل صحة قاعدة 

٢٠٣ والسامحللوالقاسي بالصحيح ا،لراد 
٢٠٤ ادالميمضى النهى هل 

٢٠٩ يضمنب أذاه لدغ شيثا أتالف من قاعدة 
٢٠٩ القاعدةمعنى 

٢١٠ القاعدةأدلة من 
٢١٢ وألفاظهالعموم أحكام من 
٢١٢ العامتعرفا 

٢١٢ الخاصتعرف 

٢١٤ الاستغراقهأل عموم 
٢١٩ النفيمساق ق النكرة عموم 
٢٢١ النهى3،سياق النكرة عموم 
٢٢٣ ااو»ما«ءموم»من 

٢٢٦ القافالمفرد عموم 
٢٢٧ الؤلفايذكرها لر التي العموم صغ بعض 





آه ٣٢٦
/تممهيقالقواس منظوعة شرح 

الصفحة الوص—همع
٢٤٧ اسلما الزيت الأدلة 
٢٥٢ الأحكامتعليل فوائد من 
٢٥٤ ^J^l ، الوضعيةالشروط

٢٥٤ الوصعةالشروط أنواع 
٢٥٥ اعتبارهاوأدلة الصحيحة الشروط 
٢٥٧ إلغائهاوأدلة الباطلمة الشروط 
٢٦٠ القرعةاستعإل قاعدة 

٢٦٠ أعالهاالراد 

٢٦١ القرعةإعال أدلة من 
٢٦٤ الفقهاءتهلبيقات من 

٢٦٥ والشريكالأعال j التداخل ناعية 
٢٦٥ بالقاعدةا،لراد 

٢٦٦ شروطاكداخلفيالأءال
٢٦٧ ما-حوعمل قربة بين التشريك 

٢٦٩ يشغللا المشغول قاعدة 

٢٦٩ القاعدةمعز 

٢٦٩ القاعدةفرؤع من 
٢٧١ الغرعن الأداء قاعدة 
٢٧١ القاعدةمعنى 



ا1وضوعاتفهريس 
« ٣٢٧ه

٢٧١ ادلتهاو وأحكامها الغر عن الأداء ام أق
٢٧٤ الطهييالوازع التحريم ةا'ءدة 
٢٧٤ الوازعمعش 
٢٧٤ الوازعأنولخ 
٢٧٦ الأعامق الوازع امحبار أدلة من 
٢٧٨ القاعدةنطقات من 

٢٧٩ النظومةحاممة شرم 

٢٨١ الفهارس
٢٨٣ النويهالأحاديث فهرس 
٢٩١ >صالآم
٢٩٣ الفقهيةالقواعد فهرس 

٣٠٣ الفقهةالضواط فهرس 
٣٠٥ الشرحمراجع فهرس 
٣٠٩ الونحوعاتفهرس 




