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التدرحةالقواعد 

محاعدة:محت 

يمماصدئالأمور 

أوالمقاصدوالمياق يالألقاظ العمود ق العبمرة هل 
والعاق؟

م-يعوحسء الهبة ]مثالهات 

الخاحستعمم ولا العام، محصحس التيه 

زيا[ونوى أحدا( أكالم لا )واش : قال ]مثالها: 

الأغراضعل لا الألفاظ عل بيه الأمان 

وحاد؛هخإياه قيامه فلأن، يه أنعم ثويا يلبس لا -حلف، من ^مثالها: 

بيهإلا ثواب لا 

بباله[نحطر ولُ عنها غفالة المعيبة ترك من تمثالها: 



معناها

الشاك

العمل

الظن

القواعد

ايدرجة

هلاانتفائه، أو ثيء شون بالملب جزم عنده كان إذا المرء أن 
الأول،سقيته يعمل يل عليه، طرأ شلث، لوجود يتركه أن يصح 

الطارئللشك يلتفت ولا 

عليهفأئمكل شتقا بطته ق احدكم وجد )إذا هريرة آي حديث، 
ينتعحش المتّحد يى ئلأآ ا لا؟ آم شءب مئة أثرغ 

آعله ]متفق رمحاع محي أو صويا 

فبيدر هتم ص-لأجد ق شك )^١ ت سعيد أي حديث 
\صك..<\شئنصعت\قتطتخ آمأز:ث؟! 

ومسلم[

بالظنفتها يصل ائل ٌ

بالقلنفيها يعمل لا مسائل 













اعتيارمّروط 

العرف العادة

محكمة

العادة

قواعد

متدرحه

التموؤأمريالعنف«لإثي ر ؛
بالمعئود.اKKوؤعاشروهو*؛إ ج ء

].طسءاوهءبالمعروف( وولدك يكفيك ما )حيى ء

الشرعمحالفته دم ع ؛

غيتهأو احلرادْ، 

يحلافهالتتصريم عدم 

مهنحتكسمه بد أؤ لما ومقارنته سبقه 

]الحرز[اللغة ق ولا الشرع ق خابط له يرد ولر الشرِع ق مطلقا ورد ما 

صلته[تسن دون بثمن البائع ]مثالها: غالت أو اطردت إذا العادة تعتبمر إما 
ولولمدكرها[الأجرة الجار ]اتًقاق شرطا؟ كالشروط عرفا العروق مل 

والت[بالفاكى، والقبول الإياب ]مثائ: كالخطاب الكتاب 

]اهمارالأحرس[انمان الآحرس س العهودة الإشارات 

الروءهءحوارم ]مثالها: الأرمان بمفر الأحكام يغجر يتكر لا 
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بعد؛أما والاه، ومن وص،_؛ءءيه آله وعلى الله، رسول على وسلم الله وصمتي لله، المحمي 
منالمرجوة الفائدة تحميل فلا للمدارس، التعليمي للبناء وتكميلي له، تتميما يأتي آ الفقهية أمررر١لقواعد الت٠ّارين هوكتاب فهدا 

اصايين-بحل إلا الضن 

■الأمداف مختلفة الأ|دء-اليب منوعة والتمانين الأسئلة من عددا ؤيتضممن 

ترويٍفهإلى إضافة ؤثنميها، يكتءم،بها ملكة إلى الدارس يتلقاها معلومات مجؤد من الصؤر تحؤيل هو الدكرة هذه من الأساسي والهدف 
*درسه لما والتنملييقات الأمثلة من بجملة 

سممتتديج اثدي اممم بين الهمهية، والقواعد المقم وأصوو الفقه بين الضى ي درسه U حلال الآولأ،_ السؤال 
سدلالأت؛ةأ

سعطداثدي اسم 
اسمأية

اتقواعي، الأميؤل اتممه

الوجوب.يقتضى الأمر  ٠١

اليقين.على بني الحدث طى ومعلى الحلهارة تيقن من  ٠٢

الأحكام.ات إثمفى ححة الصد.'عادى ورول  ٠٣

٢١



تتبمه١^ اسم 
المسالة

القواس الأصول ^٥٠۵^١

الق_ك.ديزول لا الا-مان  ٠٤

الأ.حكام,إثبات فى حجة  ٠٥

اآ،مآ^ق(ةهتاه.رأده،لقصآد جمة.ى زآآ رأ"د؛ لأم ^j( ن م  ٠٦
■"نحآ<كم_خصسس آمأرأ اآ.ع.اما.،أأ"تثحبما*الآهراد,ما ٠٧

الدمة.براءة الأصل  ٠٨

يالأقل.أخد الؤكعات عدد فى شك من  ٠٩

٠قاعدا صش قائما الصّلاة عن عجز من  ٠١٠

الشرعية*الأدلة من القياس  ٠١١

يرار.الصسو  ٠١٢

الحمع.تعدر ضد المتقدم المتأخرسسخ  ٠١٣

.يبمقاصيدها الأمور  ٠١٤

أ.ّأرأاأر،أا>-ا. ااآأتُر؛تكا ٠١٥

٢٢



4هدرالهوأعاوبين ؛ السؤال 

سديها
اثقامدة

الأسيمرام اتنهس

٠سماحسدها الأمور قاعدة:  ٠١٦

والؤهن.والصيدقة الهية قيه تحوز العيع جازفيه ما كل : أ-حمد الأمام قال  ٠١٧

ضرارآ.قاسة:رلأضردولأ  ٠١٨

علىالواردة العنمادات أن عنده: القاعدة أن إلى نخلص أحمد الأمام عن المرؤية المسائل النثلرفى حلال من ٠  ١٩

قاءعنء،ركرامكآاءخ<قا<وانكانا*خ،قاأهخ،لهن

بعض.

الشسير.تحلما المشمة قاعJةت  ٠٢٠

قاعدة:زالخراحآاكمانآ. ٠٢١

٠يالمعسورآ سمقط لا رالميسور ت قاعدة  ٠٢٢

بالشك.ينول لا بشن ثبت ما أن الأصل الكرحى: قال  ٠٣٣

٢٣



ضابط[!٥هدةهيرJىهمى، 4 ]ناعيةكبلي اثقاعدة بيدنهع ا1سفاو 

لومها
اثقامدة

ضايط غيرضرى ظيرى
الآ.ع٠Lلباكات٠ ٠٢٤

التابعتابع. ٠٢٥

سائلة٠له نفس لا وما البحر، وحيوان \ي؟ثمصأ إلا نجسة ميتة كل  ٠٢٦

بالشك.يزول لا اليقين  ٠٢٧

إعطاؤه٠حرم أخده حرم عا  ٠٢٨

حلعه٠صح طلاقه صح من  ٠٢٩

خلوه.المن ^^ةباسن  ٠٣٠

٠ا،،أ\ ال،ا'• ١  ٠٦أ ئ اِ رآء آ ا  ٢٢١

٠مهرا صح ثمثا صح ما كل  ٠٣٢

ضا0ولا ضخمي لا  ٠٣٣

IT



^Ljفبماائتيدرسها[ حددفائدتهاتسالثوانيالثلاث دقفاددةالسة، مادرسه منحلأو المحاسى؟ السواو 

المسالة

٠لحناية ١ رشح ينية اغتسل وآخر الترد، ينية اغتسمل رحل  ٠٣٤

الصحر.فؤيض ينية ركعت\ن وآ.خرص،اوى القحر، رانية كنية ؤيتن صملى رجل  ٠٣٥

عالم*ليقال العلم وآخرطلب الله، لوجه العلم طلب رجل  ٠٣٦

واثشرا0الطعام عن أمسك وآخر وزنه، ف والشرا0 الطعام عن أمسك رحل ٠  ٣٧

السرثسما٠الحيوم ينية 

والشرائطالطعام عن رآمد،أائا وآح ،حم(.ومنمح.,ل، ,ت،,,ة ,امواأ.،ش,را1_..،ا.اأ,,،صل1ل.ءن رحلآم.أ،،لء،  ٠٣٨

٠رمحيان محصياء م حيه يتيه 

ال،سلأمع حك4امحايأتي بيد النية محساثو ض ٠رسمم محا حلأو محن السائس؛ السؤال 

حدثه؟نرتفع فهل الوضوء، لا بنية أعضاءه غسل من  ٠٣٩

عنها؟تجزئ فهل الضجر، صملأة عن أجعلها بل مال: ثم المسجد، تحية بنية ركعتين صملى من  ٠٤٠

حتث؟إذا كفارة عليه فهل اليمين-، عقد عيرقاصمد لسانه على —جؤت اليوم معنا تتعدى فلأن، يا والله قال: من  ٠٤١

•تنعم/لأء 

.]V/نعم[

]نعم/لا[.

٢٥



لأع،ا تداJم منه؟ تصح فهل التحؤنهة، عند ^يتحضارللنية بلا صش ثم ^٠^، الصملأة قبل نوى من  ٠٤٢
تصحفهل اثحيلأة، إكمال قرر ثم قليئا، الحيف في واقئا بقي لكنه الحيلأة، قطع اياموم فتوى إمامه، فأطال الفجر، لحيلأة مأموم كبر  ٠٤٣

]نعم/لأ[،صلاته؟ 

تنعم/لأ[ءكفارة؟ عليه فهل حك إذا الجنون  ٠٤٤

تنعم/لأ[.الثوب؟ يطهر فهل الخبث، إزالة ينو ولم بتنجسه، يعلم آن دون طهرثوبا من  ٠٤٥
لأآءا دلك؟ يصح فهل ركاة، J١الفقيرهو أععليت ما جعك ت فقال ماله، ؤكاة حسب ثم النافالة، التسدئ بنية الفقيرمالأ أعحلى من  ٠٤٦
لا[.م ]نعم تطلق؟ فهل تخؤيفها نؤيت إنما الطلاق، أنوبدلك رلم وقال: طالق(، رأنت لامرأته: قال من  ٠٤٧

لا[./ ننعم منه؟ تصح فهل ذلك، بعد نوى ثم نيةٍ، بلا الوضوء في شؤع من  ٠٤٨
]نعم/لأ[.يبطل؟ فهل صيامه، قطع نوى من  ٠٤٩

تنعم/لأآ.بدلك؟ صلاته تبطل فهل يقطع؟ أم أيسمتمر الصعلأة، قطع في تردد له حصل من  ٠٥٠
تنعم/لأآءإحرامه؟ يبطل فهل ، لرحارمثئا إحرامه؛ فسح نوى ثم العمرة، أو بالحج أحرم من  ٠٥١
•]نعم/لأ[ سه؟ الفلهر تسلأة تصح فهل العصمر، أصلي أن نؤيت ت خنف فقال بتيته تلفظ لكنه الظهر، صملأة بقلبه نوى شخص  ٠٥٢

الأآ.ونعم حملاته؟ تشح فهل بلسانه يتلفظ ولم بقلبه الصملأة نوى شخص  ٠٥٣

٢٦



همااثم د4قاسها(ض  ١٠٠٠١٢١)سءد1مدةاالقتسة الق«اهد ئ لرم ما حلال مذ اثمسايع: او،،فال 

"■ " ضسسم 
الناسيةالماصiة  اه  ٠٢ح UL_)

هية؟آم ييعا تكون فهل معلوما، عوصا عليه وشرط آخرشيئا، وهب شخص  ٠٥٤
JغJاءيحنث فهل فلأن، غداء قيسيت وقال: أحد، عند يتعدى لا فحلف شختس، عند غداء إلى عى د  ٠٥٥

يحنث؟فهل ء نيدا ونوى أحدا، أكلم لا حك  ٠٥٦

هأه؟أو  L*_uلنعقاو,أ ض,ل ثمن' يلأ هدا ت له قال  ٠٥٧

أوهدة؟ا ا,،,„• . ١ •؛ت آ ١ فهل درهم، يمئة ال^ود.، ها.،ا وه،„,تاثا ت له قال  ٠٥٨

شيءاستعارة أو طعامه، يأكل يحنث فهل علمه، ممته لقطع ييممته 1 وقصرل ماء، فلأن عند يشري، لا حلمط  ٠٥٩

منه؟

عليها؟ساب وهل النفقة؟ هده تجرئ فهل والتعبد، التقرب نية عن غافلات زوجته على أنفق  ٠٦٠

يحنث؟فهل ثمنه، محي حاباه أو وأبرأه ثوبا فباعه محلان، به على من ثوبا ألبس لا حلف  ٠٦١

لحنث؟فهل يخمسة، نم،فيجأ ثم يخمسمة، نحيفها فاشتري بعشرة، سلعه يشترى لا حلف  ٠٦٢

اّحن،ث،؟هأهل t صدحأحا عشل_،ا لغيره فعقد يشترى، ولا سع لا حك  ٠٦٣

wmtm
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والقاعدةاثلاقم بين بالفك( لإيؤول راريق؛تي قامدةأ رحت امحدرحة القواعد ش درسمم ما حلال من ء الثامن السؤال 

امحذسبئا4ساشالأيا؟

التاسيةاتهاسة  اكم A ك ح  اسياية

يلزمفهل يينة، عندء وليس أوكسريده، سيارته، صميم آخرأته على شءثهس ادعى  ٠٦٤

بيمينه؟أنكر إذا شيء عليه المدعى 

وقالألاف، عشرة أعحفتك .ائنت ارالفه_ال ال.دن، .ر ف ى ف .دن والمد .ائن الالاختلف  ٠٦٥

م.ن؟وول ول بم*اآآت آ,ةء ا.أ اأ„دائن , ١ ' icى ر، وأأ ة. ،،، < ١٦^ل ١ ; ااددن 

شيء؟يلزمه فهل لا؟ أم يميوم أن نذر هل إنسان شك  ٠٦٦

ولاربح، وجود ضه( يعمل رالفى فيه المضارب شرأوكه على المال رأس صاحب ادعى ٠  ٦٧

من؟قول فالقول وأنكرالمضارب، عناJه، بينة 

من؟قول فالقول ثن، الد١ وأنكر ءء الوقا i ادعو نم ، ما٧ خر ا من ن اسيد١ شخصيا أن يبت  ٠٦٨

صمان؟ألضارب على فهل مات، ئم ألم بلا رمائا وبقى حيا، الولد فانفصل حامل بطي صرب  ٠٦٩

النهار،نومة أو الليل، نومة بعد أحصل وشك عصمرا، استيقاخله بعد منيا ثوبه فى رأى  ٠٧٠

ل.ءأأ..ُده؟بمن ا١^٦ أى فالي 

٢٨



الماسةالصاعدة  حك؛هها ا-أ'أ i ٦ !١؛ ٦ اييم،اية إلإ 

الفرضعن تجزئ فهل يدخل، لم أنه له تبين ثم دخل، قد الوقت، أن الظهرظائا صلى  ٠٧١
الإعادة؟عليه أم 

حكمها؟فما نمؤيمها، على ولا -حلها على دليلا تجد لم جديدة آلة  ٠٧٢

عليهأم صومه يممح فهل طلع، أنه له سن ثم يهلملع، الفجرلم أن ظايا ثيرب، أو أكل  ٠٧٢

sn؟c؛،<.

صميهتة؟صلاته فهل مءتدJث،، أنه له تبين ثم متيلهر، أنه ظائا صلى  ٠٧٤

انقضاء؟عليه فهل وعرد_ا، لم أنها له تيين ثم غريءت،، قد الثممس أن يظن أكل  ٠٧٥

لهفهل ضرها، من ة ااطأةَ ه .ءا؛ هأ"،فااآًر"، ئيمى، ثم ثلايا، زوحاته احدى رحل تش  ٠٧٦
التيان؟قيل إحداهن وط<ء 

يعلمولا أمه، من دصت قد بناته إحن،ى أن وهويعلم أخر، ابنة يتخموج أن أراد رحل  ٠٧٧

لا؟أم يتنوحها أن له فهل الأن، عينها 

أوحاحة؟صؤؤرة بلا والأطفال المجازان أموال على يده بضع أن للحاكم هل  ٠٧٨
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ايأتي فبما اتتخقيف نهع امام امحاسب الرقم ضع اثت1سعا اأسؤاو 

اسلأ

امح؛هن-■ ٠٩لأع اآا-َ• ،ءن ص-ير~امحق ك A ص،  II.،؛-^ ١١ ٨٠١٠١ص، ك روم• م'٩• آ ت  ٠٧٩ اطت ' ااّ ' ]"اا~-ءتمح<بم 

 ♦A* وقت الممقرفى ش الصملاقن جمع جواز ء ت. سسصتخفيف ]٢[ 

اأمح1ءّكماىاأحاءخن.،هتاماأح<اوا1"،ِء-ا1 آعدماال  ٠٨١ ادأ.الا*خفاش  ٢٣]

٠يايسعهاله التض-رإو أو ء، ا٠٧ فقد عند التيمم مشروسة [ ]  ٠٨٢ .وم١  t٨٦ ٨ ".ءثةّ| آ ء ٦ 

كفارةقى والعتق والكسوة الاطعام على القدرة عدم عند الصموم إلى الانتقال C ت  ٠٨٣ تأخيرتخفيف ]٥٢ 

•الأولى وقت قى المفر فى الصيلاضن جبمع جواز ء ] ٠٨٤ ترخيصتخفيف  ٢٦]

قادمتن•حولتن أو لخول الزكاة إخراج جواز ء ] ٠٨٥ 3غأ.ار,، تخفا,اء, ٢٧]

٠٨٦  [ C العدور.على والعمؤة والحج الجمعة وجوب عدم

المعفر.فى الرداعية الصملأة قصمر مشروعية آ ]  ٠٨٧

الضؤورة.عند اليتة أكل جواز آ ] ٠٨٨

للمريض.الواجب المسام جوازنا-خير ء ]  ٠٨٩

رم-ف، ما'موجود *ء'ا| اآحو'.ر س_رو...، الة.ص،ه حوازدوع [ ]  ٠٩٠

٣٠



لا؟اثتيسإإوأم لجس وهل السقةأ، نؤع بين اسقر؛ السؤال 

ص،ااه؟ توهها العقق_لآ

المحر.تمملأة سيبما ولا والمرد، الحر فى الصعلأة اقامة مشمة  ٠٩١

لمات.يائاء لواغتسل برد، شدة فى جناة عليه رجل  ٠٩٢

واق،طت،؛ًّ ّ <. |.ّ نالأرض'م\ -يّوا •.' ١١٥•ةبمَرإا|تُ، .٩. ، ٩٣

.الممحاد 

٠لحج ا ء ا لأي لأهل ١ عن لتغرق وا لحلؤيل ا لسفر ا مشية  ٠٩٤

•التهار وطول الحر شدة فى الصموم مشمة  ٠٩٥

الم(بنن السس،؛و(أ تجف )الثقة قاعدة تحت التدرجة القواعد يق درسمم ما حلال من عفر؛ العادي السؤال 
والماءدةالأس،سساشالأسةأ

المتاسةالقاعدة  ١ق -سأو  المسالة

الصّاموقتل يجوز فهل بالقتل، إلا يندفع ولم إنسان، أو حيوان المرء على تسال إدا  ٠٩٦

ك؟٠ .ء . ج- وز ِء- ١ ل م A , ك ١ ، , ١١ا ١ ل  ٥٠، ه ت ١ ١ ن م ئء .٩، -، ا وه , .رسما منأم1أتأ. ٩٣

٣١



الناسيةاتقاعده  ١بمّ  ٠٠ء ■ ٠٢ اس،اأسأ

أكلهاله يجوز فهل ميتة، إلا يجد ولم نفسه، هلاك به خشي جؤع وأصابه ء ميحرا فى كان من ٠  ٩٨

-حها_بمها؟أكل له هل اأا_ا*ة ا,آاضطرلآكل  ٠٩٩

لجأك اآطرJق'  ٧٠٩آك مرأَ"دا آيمأءل ا ١ ا> "ق ارة ا>م آض' أن ارأّ ' آآ"' آ*ك اج  ١٠ام ات؛-أرآأًت ءن ، ١٠٠
ار؛'؟،ّاآ"''اح* آض' ان ٦ اآ،-ت' ك ^١٠ '  ١

أنله فهل لك( يصلح ولا كقوله: رده، شى يكفى التع_ريهس أن ووحد خاطمط، ضى اوأسث،-،-ر من  ٠١٠١

عيوبه؟من يعرف ما كل يسرد 

الجرح؟برء بعد يجوز هل الجبيرة طى السح  ٠١٠٢

داةاه؟راؤقة ونحوءدون كالأط.ا_خ ذوقه بمأى مآكوله مجا سع ا_حوز هل ٠  ١٠٣

عليهفهل ليخففها، اضحلرارا؛ غيره أمتعة بعض آمرؤ فألمي على ميقينة أشرفت إذا  ٠١٠٤

الض.مان؟

يحناحأكثرمما يكشف آن له يحل فهل الطيسر، عند للمعالصة العورة ، ة ؟١٨ إلى اضطر من ٠ 0*ا 

الناظراا.ا,ك؟اآ,ى ّ.بم ١ ١ ط  ١١

٣٢
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والتامدةالحكم بنن ا ضرار( ضؤرولأ رلا قاعدة _؛؛، التدره القواعد ش درسته ما حلأو ين عقرإ الثاني السواو 
الآسةثسمائل الأنسب 

الناسيةاتشاعدة  |-ىءلههءا اثممأية

٠الثمن وخيار القوليس، وخيار H اأ.ع.,1د, •خار  ٠١٠٦

النفقة.اJروح لاعسار النكاح فسخ  ٠١٠٧

اآ,خ.اسموماا,"،؟ض آا.ف.لآمّم.ل اة اأة|>| الأْءام ئصءم_ا هدا  ٠١٠٨

هّش_رو'ع؟الفلسن على الحجر هل  ٠١٠٩

بم.ضطرآخر؟ام بمَأه  ١jj^t أن ملاصلاخ،يمآئاآىاأصا*ام  ٢١١٠
وفهاوأوليائها، للمرآة محطحة فمها اكمداق قدر نيادة فى الميالغة  ٠١١١

ل-ات.ة؟ص'. اأ. ل ' ' ص آ ك  ٠٠٥٠١١آح"*نااآ* ٠' اأ-ح"آ■ ا'ما,ر، . صمحا-،ا

قظه؟على يقدم أن -حى بغير مسلم قتل على بالقتل أكره لمن يجوز هل  ٠١١٢

سدادقبل المشترى أفلس ثم الثبمن، يقبتض ولم آخر، على شيئا باع إذا  ٠١١٣

أخذء؟للبائع فهل هو، كما المشترى عند متاعه البائع ووجد الدين، من شيء 

٣٣



الماسةالأاسبة 1تاسد

أفطسرتفإن قائما، والصنملأة الصميام لطن الجمع طى يسق رجل؛ قال  ٠١١٤

لىيصيفهل 1 محاعدأ صتلمت ءسمت وإن فاثبما، على محدرت رمصان فى 

دفعه؟عليه يجب فهل المال، من قدرا يبدل لم إن بالقتل خحس ش هدد  ٠١١٥

بإعطائهإلا - بالله والعياذ - العرحس على العتدى أذى يندفع لم إذا  ٠١١٦

إعطاؤه؟يلزم فهل المال، من شيئا 
للصمائم؟تسحعث والاسسشاق الضسسة فى الممالغة هل  ٠١١٧
حمااك'ووا.هناكأكنانااآط"كاحلب. ا.ق، ٩٠٢١ح ١ ء ا 1ت ١ ، ، ٠١ ٠١١٨

معها؟الدم يغسل 

الق،راءةطى امئنعت آو الدول، سلس نحقى كائءما صنت آن ،(؛ ١٥٧محال  ٠١١٩
طكثالقراءة، وآتئت السلس، امئنع فاع_؛لآا؛ صف"، وإذ الشام، اء أثن

٣٤



٥٥٠١مند به اسل مدى  ارءاعتب صاحبه موضومه
امرق

نادر مساو غاف مطرد فاسد شرعي خاص عام ضلي قولي

ذواتعلى )الدابة( اسم إطلاق • ١٢٠

٠حامية الأربع 

بالتعاطىالبيع على الناس تعارف،  ٠١٢١

يالصيغة.تلفظ دون الحيز، فى 

الأنعام.بهيمة بلخم الإطلاق 

قولالرجل:)واللهلأأذدعص ٠١٢٣

ضالدخول مطالق ؤإرادة: فلأن( دار شى 

القدم.وضع مجرد لا الدار، 

إطلأق)الرفع(شساسوي ٠١٣،

،والأ»-ر., اأأ.اِ،،ا,ة,اال الد,ى 

٣٥



منداهلعد4 اسل عدى  اتاره صاحبه مضوعه
اتمرث

نادر مساو ،غائم »وطحبم فاسد ءسحيح حرص خاص عام فعلي قولي

النومغرفة بيع فى الناس تعارف  ٠١٢٥

البائع.على وتركيبها .حملها يكون أن 

ذاتالسادة على )الصلاة( إطلاق  ٠١٢٦

ة،""*- iUااوححدودسة والأفعال الأقوال 

ياكم،ليم.

لخطسنه،اساأا ال<خاطمتقديم  ٠١٢٧

المهر.من تحتسب أن دون 

أنظمةعلى التعارف  ٠١٢٨

علىستراسمرات.اأسدلمان تعارف  ٠١٢٩

بخروجالفسق أهل عرفأ ج-رمحان  ٠١٣٠

•لآكآك.ا„.1رو، !ءن .لا؛. ٠ ١ ال,رأي، 

أحدثمملى الربؤية المعياري تعارف  ٠١٣١

القروض.على فائدة 

٣٦



اصليو:٣ فبمايألى اس( بنن اممرث: شروط ش مادرسمم حلأو هشر؛مبي الرابع السواو 

العبرةفهل الألفاظ، تلك في العرف تغير ستي: وبعد الوقث، زلس عرفئ معئى لها ألفاثئا فيه وذكر وقئا، رجل أوقف  ٠١٣٢
بالثاني؟أم الأول، بالعرف 

لالأول/الثاني[.

فهلالشتري، على الحمل بأن العقد في تمممح لكنه، المشتري، محل لى إ الثقيلة للأشياء البائع حمل على العرف جرى لو ٠ ١  ٣٣

الثيترى؟على أم البائع على حملها يكون 
.ائشتري[ / ]البائع 

يعممتحقفهل المال، من حرمبلعا T شححنا شخحس محرحس فآ الق_رودض، فى معينة بنسبة فائدة خد أ على النجار لوتعارف  ٠١٣٤

العرف؟بها جرى التي المائدة 

]نعم/لا[,

ثعخصفاشترى البائع، على حمله، يكون وحقيما قليلا كان مهما الأثاث، شراء أن على البلد أسواق أحد في العرف جرى لو  ٠١٣٥
بالعمل؟البائع يلزم فهل أحر، سوى من حفيما أثاقا 

]نعم/لا[.

٣٧



عدةواثق! ادهكم بين سية( اسعة ر ياعدة، صت اءندرج،ةا اثمقواعد ش درستد م1 حلال من عقم؟ اثءظمس الطال 
سمائل

اتقاسةالناسبح جءمما اسماية

العمالة؟نحدد فكيف العملة، لنؤع تحديد دون الثبمى وأطلقا اثنان، تمايع  ٠١٣٦

مفهومة؟بإشارة لكن إن النكاح عقد فى وقبوله الأ.خروس إيجاب يصح هل ٠ ١  ٣٣

حملهالأزممبها؟الماي 

لهفاشترأى معين، بنؤع يسده ولم ثوبا، له يشتؤى أن السعودية فى سعوديا شخصتا ممعودى شخحس ؤكل  ٠١٣٩
يصيح؟فهل سودانتا، لوثا 

تحللق؟فهل يلما^؛(، رأنت ت فيها زوجته إلى مكتوبة رممالة شخص أرسل  ٠١٤٠

والعمق؟لدق، اللآأ ق.ا ١, ا.ة.ع هل الآء>'.رر،ى اأمحهم,ةمن الاعآدارة  ٠١٤١
الأرزوأكل عيشا ياكل لا حلف فمن الخبز، على المنورة المدينة وفى الأرز، على الكؤيت فى )العيش( يطلق ٠  ١٤٢
يحنث؟فهل 

وأقبح؟مته هوأشد ما سيفعل به المآمؤر آن علم إذا الصمؤر سس فى بالمعروف الأمر يترك هل ٠  ١٤٣

والقبولالإيجاب مقام يقوم هل الإلكتؤوش، والبريد القاكس طريق عن البيع فى والقبول الإيجاب ٠  ١٤٤

٣٨



.ومالإ اثتؤؤ الأحكام سومايمرض عقر: السائس السواو 

تؤمه اثكم

تعالى,الله صفات إثبات  ٠١٤٥

الظهر.محملاه وجوب  ٠١٤٦

ضهاا وظهرلنا، زماننفى الظت تطور ثم تميرهم، طما على يناء الفقهاء ضها تكلم التي الساش ٠  ١٤٧

عندهم.كان ما خلاف 

١٠^١ JحرJم  ٠١٤٨

الأول.الزمن فى كيلك يكن لم أنه مع الواجبة النفقة من البيت فى الكهرداء يعتبرتوضر  ٠١٤٩

الفعر.صلاة وقت  ٠١٥٠

تقومالزمان هدا فى البنوك أكثر أن )مع اتخميا د*اصيبم ٠  ١٥١

٣٩



tله اهاسة الكبرى الفقهية القاعدة فيع ص أمام اكتب عشر؟ السابع السؤاو 

اثممصع
٠١٥٢  ، -W ربم.ا م أن ١ ■ ؛١٠٩ ا وز  ١٠٠ ومح* ' ك ت ٦" أ ا ن ص ا راء م ق ا 1 ا ؛؛ أ ا م ا لأآ ا ك ، ت ور■

الركعة.يتلك يعتق لم = الؤكؤع من رأسه يرقع أن شل آدنكه هل وشك راكعا، الأمام المأموم أدرك إذا ٠  ١٥٣

منهما.تيمن ها فهوعلى فى وشك الحدث أوتيمن الحدث، فى وشك الطهارة تيمن من ٠ ١  ٥٤

اليع_\ن*عر، يي، تت عدده أو الرصتاع، أو عدده، أو الطلاق، فو، شك من  ٠١٥٥
ق العرى.إلى مرده التقديم جمع فى ا.لجموصين بتن الموقر الفاصعل  ٠١٥٦

٠العّرف هو الوا-حدم الرضيعة ضايط  ٠١٥٧

-أ.,أ..وع آم' ١.، ٠ ١ ا_زقارته دحاا."ُا دم ال.وم( ا ى!، قى ١ بمِ، ٦، فلأئاعِ أزور لا رواأا_ه • هال ص,ن ء  ١۵٨
ضلمرمه، ضها مشكوك والثالثة اثنتبمن، صعلى أنه فاليفن ، ثلايا آم استان أصيلي الؤكعات عدد بم*ى أءم من  ٠١٥٩

1وو ر ا،أ t ود ب واآ ا ه ١ ان • ١٦٧

.ا قاعد صعلى قاثما الصملأة عن عحز من  ٠١٦٠

٠هبة لا بيعا كان ؤيارآ، مئة مقابل سمارتى روهيتك قال: من  ٠١٦١

-،اآ*اة ااآعتقاماآ،عرقران،وتأ،مأ،١  ١٧١عط آذ"ا'*ىا'ي ا ار أ' ١'يمال  ٠١٦٢

٠يقتله إلا يندفع لم ولو التمس على الصيائل يقع يش-رع  ٠١٦٣

٤٠



صأامرىاسبأمم:

القاعدة الدمل

هءغارعأوّ ■عديا آهص دوزآئوؤثبوأ ين ولاسوأآفيئتق'دصئ ؤ ت تعالى الله قول  ٠١٦٤
اللهرسول فقال اله، فقاموا السحد، ض يال أعراسا أن S. مالك ين أنس -حديث  ٠١٦٠

٠عليه ,، فصس,ماء من لدلو دعا ثم _J^(، رلأ 

علىواختلافهم يسواثهم شلكم كان من هلك انما تركتكم، ما ردعونى النيى قول  ٠١٦٦

اأ،.ء,,ت،ّأ*تما،ما م.نه ١أمرفاثتوا أم_رتكم وإذا فا-حس.أ.ومح، شىء ءن ا..هدتكم هاد.ا آند.داأهم، 

الأسلا(اسمت 

٤١
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مقدمة

بمد:آما وصعحيه، آله وعلى اللهء رسول على وسلم الله وميلي لله، الحمل 

الشرؤععليه تبنى أصقلا وكونه الفقه، أصمول علم لأهمية فنظرا 
صبمنوضعه والأستشارات للتدؤيب فقهاء مكتب رأى قصد الفقهية، 

هقمحي(،الشافعي الإمام مذهب على الفقهي التاهيل )حقيبة مقرئات 
أمميولوفق وسار وأبوابه، مسيائله يصرب طريقة على الصرر أعد وهد 
تبماؤينمدكرة ومعه مدميه، فقهاء عن التقوثة ء الشافعي الإمام هب من 

الدارس.لدى الأصيول لسائل الشهم وتعميق اللكة لبناء 

ايممؤرءاهداق 
الفقه.أصمول لعلم العريضه الخ-۵لوطا على لدارُس ١ يتعرفا أن ١• 
٠الفقهاء عند الفقهي الاسعتدلأل انصباط الدارس يدرك آن ٢. 
٠بأنواعها الشرعية الأدلة على الدارسي يتعرف أن ٣. 

الفاسد.والاستدلال الصسحيح، الاستدلال بثن الدارس يميز آن ،. 
الأصعولية.بالقواعد الفقهية القرؤع ربط من اليطالب يتمكن أن ٥. 
الأصولية.القواعد على التفرلمع على الحطالب يتدرب أن ٦. 

اددور1محمودات 
الفقه.أصمول علم مبادئ  ٠١

الفقه.أصول علم محاور  ٠٢

الشرعي.الحكم اقسمام  ٠٣

والإجماع،والسنة القرأن، وهي: النصلية الش_رعده الأدلة  ٠٤
.اقبلت_امن وسرع الصمحابي، ومذهب 

والجمل.والظاهر، النيص، اثرجحان: باعتبار الألفاظ دلالات  ٠٥

والمفهوم.المنطوق، المحل: باعتبار الألفاظ دلالات  ٠٦
والمقيد.والممللق، والمناص، والعام، والنهي، الأمر، دلالات:  ٠٧
المرسلة،والم۵دالحة القياس، وهي: العقلية، الشرعية الأدلة  ٠٨

والاممتصسحاب.والاممتتعسان، 

,والتمليد الاجتهاد  ٠٩

والتؤجيح.التعاريس  ٠١٠
محمد.تبينا على وسئم اطه محصلي القرد، بهذا ينمع أن اف وتساو 

بهجت،^١٠ محمد طصين 

والأسسماراتتلتدؤمسإ فقها٠ مكتب يقيص 

foqhaatu@gmail.com

٤٥





"X

هالفقدلائل ة معرف

الأستقادةوكيفية إجالأ، 

المتقيد.وحال منها، 

الوصلةالشرعية الأدلة 
الأحكام.إل 

امشادةكيفية معرفة 

الأدلة.من الأحكام 

الفقه((

وومحهة<

اكمئ؛هء

م.

الشافعي.الإم 

إخماع■_ والسنة الكتاب 
او|ينالأصول — اللقه 

العريية.للعة ا- 

الأمة.عل كفاية قرض 

المجهد-ءل ص فرض 

٤٧





)الدلول(

الحكمأقسام 

تكليمي

امحاس

نيئا

إباحة

كراهة

وصعى

الحكمبه يظهر ما 

واشادالصحة 

والرحصةالعزيمة 

العلة

الشرط

اياغ

،١



اعتباراتبعدة الوجوب ت تقسيط 

■'سد,به المامور الفعل باعتبار 

مض

بهالكلف باعتبار 

عيني

"كفار

الوقتباعتبار 

موهتمطلق

موسع

الصيغةياعتبار 

آصاله

استلزاما



عليهامتمق 

القرآن

المتة

القياس

لهامحالف 

الصفحايمدهب 

ملنامن •سع 
الرملأتالصدحت 

الأء،سمج^رساد*،"سسء 
و_سن

الأءسممااّحابى

٥١





4jنةال

٥٣



اكويالفعل 

لهالختهس 

والعاديالخبل 

العيادى

الإقراري

فيه.شركة •لا 

بوار•اأ 
ايأن.حكم كمه ح٠ 

;,؛أخ

وثب.متد 

ابواز■

يأأثمح
fm

٥٤









الكظدلالة 

الدلالة-قوة -باعتبار 

ظ\\أص  واحدمعنى عل 

س- ■ غثرْبممل لا 

معنىمن أكم عل 
أرجحأحدها 

عل،آكترمنسض
لأحدهامرجح لا 

انملاهره:دنف

وعامْ

٥٨







الموامحقهممهوم 
)سمان(

آولوى

وا م

مفهوم
ام()أم

الشرط

الصفة

العدد

الغاية

٠ لعريس١

ايتدأ

وادر

٦١



كونألا 

الغالب■؛محرج حؤج ألايكون 

العملشروط 

التفحمهمج تمج يكون آلا المخالفةيممهوم 

آولسؤال جوابا َج يكون آلا 
معثةلحادثة 

الامتنانلزيادة ألايكون 

٦٢



واحاحسالعام 

والمقيدالطالق 

٦٣





عيهيدل ما 

دلالته

لأتفعل

ارمىالصحابيت قول 
ادالم مساء١١اليهءء، رسول 

يصدهالأمر 

يحسسا ابغينه

٦٥









عنالقياس 

نفىطريق 

القياس
عنالقياس 

اباْعطريق 

اسماس امم: بعلة 

سلألةماس الخلة: بدليل 

الشيهماس الأشباه: بغلبة 

نقيقسلإثبات الخلة ينقيفس 

الخكسماس الحكم: 

٦٩







مسالك

النص

صريح

لإفادةوصح )ما 
اليجتث التعليل، 

اسل(مر محتمل 

ضمحتمل )ما ظاهر 
مرحوحا(احتمالا العلية 

والتتسهالإيعاء 
لوداح(كم الوصف )اقتران 

أونظيره"" الوصف كن يم 
ذلك-لسومان 

منيعيدا الاقتران 

الفصاحة(

اجلمن 

كي

إنفإن، 

لأحلهالمعول 

واللام 

اناء
،

يبالفاء 
\

ا-لحزاءميغة 

إمنام، يوصف الحكم اقران 
إأوصاها تصمن موال عل يا-لحوام، 

7
التعليلضر عل حمل إن الفائدة انعدام 

^

ظاهرة

مقدرة

تيى؛تأرع[إ
ِصق(

منهاحيف بدون 

بعضهاتحيف مع 

المناط()تنقيح 

٧٢











الححع لص ؛آ؛أماممح;
•ج••؟^ 

عنالسالة بحكم العدول 
Uaj أحديتكرم لا حاحصلدليل مرها

المجتهدذهن و يتقدح دليل 
التعبيريميه لا 

٠٥مالاستحسان
يءححه

المحتهداستهحسحه ما 

يعقله

٧٧



يعرمه

الأستصحامحت

اهامه

أوعقل بدليل التمسك 
شرعيلمذلهرسظهل

اليراءةحال استصحاب 

الأصالة)ححة(

الوصفاستصحاب 

|ليوي^)حء؛ز

قالاحملع استصحاب 
بحجة؛)ليس النزلع محل 

٧٨







٣القرآن 
الدليلنس جق 

اله

القياس

باراوىيتعلق 
الترجيح

لدال 

دساق 
لةلياليتعلق 

لدلالةاق 

قعية

تقريرية

بمرحامخ^إ

سثسسسسا
^^تإتتسا
ينا

إالمرمحل عل تل اليقدم 
^^نلسا

Iغيره عل الشيخان رواه ما 

٨١



ح!



؛؛

ءا
|

ا





لآ--بأوأصئيحم

:بعد أما 1جمعيرن، وصمه أله وعلى الله، رسيول على وود،لم الله وصلى لله، العمد 

يءًمدلىلفلا ارس، للي التعليمي للبناء وتكميلا للمصرر، تتميما يأتي الفقه( )أصول لضو التماؤين كتاب هو فهدا 

التماؤين.بحل إلا الصؤر من المرجوة الفائدة 

•الأهداف مختلفة الأر،،اليب منوعة والتمايين الأسلة من عددا ؤيتضيجن 

يصي:وهذا القمافعى، إدييص بن محمد هوالإمام الفقه أصول علم واضع أن مربك 

ابتكرأكشرقواعده،أنه ب" ابتكرقواعده.أنه أ~ 

•جميعها وليس 

فيهألث من أول أنه ج~ 

قواعدهأن مع تقلألأ امي

الث،افعي.قبل موجودة 

فقههبني من أول أنه ه~ 

وقواعد.أصول على 

٨٥



١سه الأصوو اس٠داادمام يناسب اتذي اسم أمام شال كل ضع ٠ ايفمه اصول هلم لامداد دراسه حلال JA  iالأول اسوال 

الالشاسمالناساثعرث 
العرب.عند دلألت4 ممتضى هدا لأن العموم؛ يفيد بال المعرف الجمع الدينأمعول  ٠٢

والتكرار.المداومة قيها يطلب الشرعية المأمورات أكثر لأن التكرار؛ الأمريفيد ب~ اللغة ٠٣

الشؤع.تبليغ في الخيلمآ من معمموم النبي لأن الشرعية؛ الأدلة احد السنة ج~ الأحLقLم

علمبحشر بين ٥>^، هناك فهل الشرعية، الاحتكام ه: - يبحث الفقه وملم اتشحبمية، الأحكام مبحث ت الفقه أص-ول علم مباحث، من ٠ ٥ 

فيها؟الأصول علم ويمث، الشرعية، الأحلكم -4' الفقه 

الفقهبحث أن وهو: ^،، ۶٥وجد ي بفرق•لا  ٠

فيهاالأصول وبحث إجمالي، فيها 

٠تفيسيلي 

بعثأن وهو؛ وجدفؤق، يج 

وبحثيلي، تقحيفيها الفقه 

إجمالي.الأصول 

فىيبعث الفقه أن وهو فرق، وجد ي ■

الفقهوأصعول العملية، والأذكام العيادات 

الاعتمادية.الأحكام في يبحث 

٨٦



ثلاضفصيام يجد تم ا>فمن ،[: ضقارة؛_؛rjآية أي ل يقروها لكان آته ق.، يكعب بن أبي عن )آ/م"'م(: هستيريكم ِق اتحايكم يوى  ٠٦

الثالثةامالة )وأما (: ١٨٠)آ/اتجئهد بداية -4 رشد ابن قال يخرجاه، ولم الإسناد، ممحثيح حديثا هدا الحايكم: قال متتابعات،" أيام 

استحياه،كانا ؤإن اتسابع، وجوب ذلك، ه يشترطا تم والشافعي مالتكا، فإن اتحعيام: —ق الثلاثة الأيام تتابع اشتراط اختلافهم، وهي 
الخلاف؟هدا —ق ١^^٥ الأصعولية القاعدة فبما ]وأحميا، حنيفة( أبو للعض واشترط 

القرآن.الجارض نفي التواترة،عير لقراءة ا جالصحابي.عدالة ب— الممعأس.قول حجية 1س 

 V فيسز'كاء قهب ؛، ٧٥من 1كثز قإذ'كائوا الثئس ثنهما داجي قلاقل يؤقييتؤ ويه أوامزاة 'قائلة يورث دجل 'كاف اثتوادرْ؛)ؤإي،القراءة ٠
أكئز'قائوا قإن ادئاوس متهما واجد قلاقل كقميث أو ّقلاله يورث رجل ثاف ردإن وقاص؛ أبي بن، سعد قراءة يج -والثلث(، 

حجيتها،ث مختلف الشاذة والقراءة شاذة، القراءة وهده صحيح(، بسند البيهصي رأحرحه حجر: ابن قال الثلث( ض فزكاء قهم دلك مى 
السبب؟فما لأم، بالإحوة حاصة الأية أن ه العلماء يختلض لم هذا ومع 

ذلكرعلى آخر دليل لوجود أ~ 

غيره.أو كالاجماع 

عليهسطبق لا الفرائض م عللأن ب— 

الفقه,أمممول قواعد 

منوقاص أبي بن سعد ن ألج 

بالجنة.الميشؤين 

امجميع د~ 

سبؤا

٨٧



حددأيمانهما(، فاقطعوا والسايقة )والساؤق سيعود: ابن بقراءة الس،رى لا اليمنى يده قطع يجب سيق إذا الميايق أن على اسئدل  ٠٨

الاسدلأل.هدا عليها انبتي قواعدأصولية ثلاث يأتي مما 

القيدعلى الطلق حمل د-  الحدودإقامة وجوب، ج—  الوحودالأمريقتضى ى—  العملوجوب، أ— 

العمومتفيد )كل( ح-  اوساذةالقراءة حصة ز-  اكءريميقتضى النهى - و  السرقةتحريم ء~ 

٨٨



إلثء(يوجدصارق:ودلأيتم اثنبوي اثضو نؤخ ب؛تي دوس U حلال أمن اثئانى السؤال 

علىدلالته  الفعلنؤع 
اسوه اسافأ

سيقمما شيء لا  إياحة ا،ذف) وجوب بياض يختص تقخميي إقرار عادي

ك_انالبىهإذا

هلحيتل -خلتوضأ 

بايء.

ى ٠٩٥لاأ١ح' • ١٦"-ه- 

اأ_هدنلمهء

إليهالشراب أحب كان 

البارد..الحلو 

الخلوالماردشرب  ٠١٠

■١ُ - ا'- اأ،إءا1,اثيئ٠٠ .أ 

-ا, ؛ء|1ت|1مسن'■ ر ]ننن* 

يواصل،النبي. أخد 

أيسحابهمن رجال فأخي 

بال>رما فقال: يواصلؤن، 

إنكميواصلون' رجال 

سلي،<<.لمتآ 

هىالوميال حكم  ٠١١

الصموم

:,ثس, "ز-إ

جلسإذا ان. ك
سوه.احتمى 

الأحشاءحكم  ٠١٢

٨٩



المسالة
الفعلتؤخ 

بياضمحنمىلصياقرارعادى

الم(عاض دلالته 

سيقمما شيء لا اياحةوجوب

الظهرصعلأة أداء  ٠١٣

ركماتوالعييرأربع 

الظهريصلى كان. 

ركعات.والعصرأربع 

ببالخلف حكم  ٠١٤

اثملآمساش 

اللهعيد جابربن رأيت 

اضأن ه: بالليحك 

قلت:الدجال، المسائي 

كال:رلإنىبائه؟ تحك 

ظىنسريحك سمعت 

فلمالنبي عند ذلك 

النبيبنمه 

■د•■؛

اضايآلبمأأ.

النوجةهبة حكم  ٠١٥

لصمريهاليليها 

بمتسؤلة أن عائشة، عن 

لعائشةيومها وهيت زمعة 

بقسمالنبي. وكان 
وووم^دة.بيومها لعائشة 

٩٠



وجدtإن ونوعه اصح ' HijMAوطليق الناسخ بيان «ع ومالايوصف، باصح ءسومحايوصف الثالث السواو 

الناسخالذلم

بالنسخؤصفه 

نسخ
ال

سخ

ْميق،سوص

الإجماع
تصحيح

ألشارع

ضل

قولاثي

الراوي

النسخنؤع 

بقرأنمأن 

حكمتلاوة

أسات

بقرآن

ستق

محمدا ٠١٦

بتوحيده،ليقروا اسكافة التإلى 

رسولمحمسي الله إلا إله لا : فيقولوا 

قليهمن موقنا هدا قال من فكان الله، 
علىمات ومن أجزأه، بلمساته وناطقا 

بدلك،آمنوا فلما الجنة، فإلى هدا 

ف__رصرذيسهحتوحيدصآ، وا وأحلصي

إلهعحٍء،

٠٠٠إلذكاه، ^^^دهه؟

فرضثح  ٠٠٠بيههرإلحه_لم، 

عليهه؟إلخج.،،آ

٩١



اا-دسد-ءغع ثم  معرفتهطريق  أدسو_ءغيا وميمي 

سخ ١٧١ تالمم بشؤإن

قر1نبقرآن
قول

الراوي

ضل

النيى
تصخميح
اتشاؤع

٤١٠٠٠۴
V

نسخ
سخ

حم تلاوة

قدانى الناس، أيها ءريا حديث؛  ٠١٦

منتهياع الاممشى لكم أدنت كنت 

يومإلى ذلك حرم قد الله ؤإن السعاء، 

شيءمنهن عنده كان قمن القيامه، 

اممتاحدوا ولا سسله، فتحل 
٠شيئا« أتيتموهن 

نخامةرأى ئم النبي ررأن حديث؛  ٠١٧

نهىثم يححياه، فءىكها السيجد كيله فى 

أمامه،أو يمينه، عن الرجل ييرق أن 

شيمهتحت أو ارثع يسمعن يبرق ولكن 

ا«.يسدربم ل١ 

الصورنيارة عن للنه،-أ~كم حديث:  ٠١٧

قرج_روها((

٩٣



التسخقؤع  ْعؤفتهميق  ياثتسيمؤصشض 

اتناسخ ادهم
ث

ستة

بصهمأن
قول

اماوي

ضل

النبي
تممريح

ادق،اوع الإجماع
دسءاخ مثمصء تلاوة

بقتلالله رسول ل)أمرذا حديث:  ٠١٨

الماديةمن تقدم ائّرأة إن حض الكلاب، 

عنه اكبتط تمح—ى ئم فنقتله، ا بكلبه

قتلها((،

الأسءريةعن )ركنت حديث: ٠  ١٨

وعاءكل فى فاشربوا الأدم، ظؤوف محي 

آ

منأنزل ضما كان عائشة: عن  ٠١٩

اتمعلومرصعات عشر القرآن: 

معلومات،بخمعس نسخي، نم يحرمى، 

يقرأفيما وهن الله. رسول فتوض 

٠ن ٢٣١امن 

٩٣



اتتاسخاسم

بالفسخو؛ص|ةه 

سح
تسح

هعطتيطؤيق 

دص>يحالإجماع

اممايع

ضل

قدواتنيي

الواوي

اتتسحقؤع 

دثنر؟نمأن 

يمأتحكمتلاوة

الطلاقكان قال؛ عباس ابن عن  ٠١٩

بكر،وأبي ه، الله رسول عهد على 
الثلاثطلاق عمر، خلافه من وسنتين 

إنالخطاب: عمربن فصال وا-حدهء 

كانتأموقد في استعجلوا قد الناس 

عليهم،فلوآمضيناه اة، أنفيه لهم 

٠علمهم فامصماه 

أنأخيره أنه هسا، عباس ابن عن  ٠٢٥

فيالفتح عام خرج الله. رسول 
ثمالكديد، بلغ حتى ام فصيرمضان، 

اللهرسول تسحاة وكان قال: أفطر، 

أمره.من قالأحدث الأحدث يتبعون .ؤ 

خرالأسمغن•وكان الزهري؛ قال 

٩٤



الناسخاسه(

بالنسخوصمه 

سخ
ال

نسخ

صمهتمطهميق 

الإجماع
تمميح

فعل

اصي
قوو

اماوي

اتنسختؤع 

بقرآنقرآن 

حكمتلاوة
بقران

تيقول سعل بن مح،عب سمعت  ٠٢٠

بيرنكسنِإ،هطبمت آبى، جنب إلى صمليت 

أبي،فنهاني فغيي، بثي وصمهما ثم 

آنوأمرئا عيه، فئهيثا نفعله، كنا وقال؛ 
الركب،على أيدينا نضح 

جالسوهو الخطاب عمربن قال  ٠٢١

قدالله إن ت الله رسول متبر على 

عليهوأنزل بالحق، محمدا بعث 

الرجم،آية عليه أنزل مما فكان الكتاب، 

فرجما، وعقلناهووعيناها ا قرأناه

خشيفا بعده، ورحمتا الله رسول 

ماقائل: يقول أن زمان بالناس طال ان 

بتركفيضلوا الله كتاب في الرجم نجد 

٩٥



النسختؤع  معرفتهطييق  عاأ_،_ء،_،_ءاإمح^عخ_ض 

fلتاسخ ماسل
لسعيهع

ستة

بشثمآن

قر!نبقرآن
قيل

المامحي

فعل

النبي تصحيح
الشائع

الإج٠اع
ال

نسخ
سخ

مكم تلاوة

الرجمؤإن الله، أنزلها 

من!حصن إدازنى من على حق الله 

الاعترافأو الحبل، كان 

الأولاد،أمهات »بعنا جابرقال: عن  ٠٢٢

قلمابكر، وأبى الله. رمميول عهد على 

.)فانتهينا« نهانا، عمر كان 

يتميثدمن تعالى؛ قال ♦ ٢٦
آد'عةأثم؛. تآشت; أل»'.ثا رتدس 

مم>ذاذا'ح/ص/ةلآثثاخأشت 
اتمذ%آنسين ؤآ متثن م-ثا 

تعالى:وقار ي؛تها، سؤة يما وء 
ؤديرةيتءءئر ثتثميى ثاهه ءؤ 

٩٦



النسخذوٍع  .عق طي  تنسخيا وصمه 

ناسختا  ثاتميم لمران

بقرآنقر!ن 
قوو

الراوي

فعل

التبى تصييح

القامع
الإج٠Lع

ال

ذسخ
نسخ

حكم تلاوة

\لثتفيعتنئ\اأ،آا؟،ث»صهلآآلأحس 
قلامنبمى هأ لح-رإج مت 

منةءث<تيآسهمى تأ ي ءثا==فتإ 
وقدعهيرحمجبم4' داق- قمحي 

الثانيةالأية أن عباس ابن يكر 

٠حه بمنسيه 

٩٧



ءشبمايأتي سؤوطه سق ومدى ٠ الإبمعاع ئؤع بين ٠ الإبمماع ي مادرسته حلأو *_ أ الوابع السواى 

الإجماعتؤع  اتشروثئحمق 

بمنمؤهقب المسالة

خلاف
سكوتي صخملح ;سققة

إجماعومدا الضجر. قيل إلا يكون الممحورلأ وأن الحساح، مو الأييشى رالحيط  ٠٢٧

.قولهرا على أ-حد يعؤج ولم فشد وحده، الأعمش إلا فيه يخاك لم 

;

قال؛أؤفى، بن عزنراية باسنادهما، والأيؤم، أحمد، الأمام ؤوى الصيحاة إجماع نولنا: ٠  ٢٨

٠العده ؤججيت الهرء ؤجب فصد س-ترا، أوآنخى بابا، أغلق من أن الهدبؤن، الراسدأون الحلفاء صمميى 

عليهاثابت: بن نلد وعن السيب. بن سعيد وعن وعلى عمر عن الأحنف عن أيضا الأيؤم ؤقواه 
آإجماعا فكان عصممهم، ش أحد يخالفهم ولم تشتهر، قضايا وهده كاملا. الصسلطاق ؤلها العدة، 

قدس.الغضلابن 

لأنالأناحة لأحاديمث، ناسخ النار مسعت مما يالوضوء الأمر أن يرى الزهري ركان  ٠٢٩

ثموالتابعان، الحيحاه بن معروفا قيه الخلاف كان النووي: قال ... سابقة، الإباحة 

لحوممن استثناوه تصل.،م ما الأ اآأار، مأ،ء.«تا مما وضوء لا آته على الاحماع استقر 

الباري•فتح الإبل( 

٩٨



الإجماعثمحع  الشروط،تحقق 

منمركب اثمساية

خلاف
سكوتي صحيح ال

عقلا،أكمل أو فلأن من أعقل فلأن القائل: قول صحة على العقلاء رأبتمع  ٠٣٠

.الألباب غداء ٧،( يدرك! ما اختلاف على يدل ودلك 

الشهادةإن ت فقيل النكاح، فى الإعلان أو الشهادة استراط، فى العلماء اختلف  ٠٣١

منهما،آى اشتراط يعدم العلماء من أحل يقل ولم شرط، الاعلأن إن وقيل؛ شرط، 

٠بالإجماع إعلان ولا شهود بلا النكاح يجوز فلا 

العلماءزأ،حمع النواح: قمل الطمي الفجا-س حكم فى اليا-حشن يعص قال  ٠٣٢

المؤتمرات،بعض توصية به تسيرن أيه على بناء ١لجيجلةا فى جوازه على المعا۵درون 

المحبمع٥^^٥ ما وهو 

الحدأن الأول: القول قولن: على الإخوة مع الجد ميراث ض العلماء اختلف  ٠٣٣

الاحماعالقولن ومحت،م,ون الحد. مع يرثون الأخوة أن والقول الأخوة، ، يححم

•الجد يحجبون لا الإخوة أن -يلي 

٩٩



الإجماعنؤخ  ذحققاتشروط

منمركس اسرة

حلاف
سكوتي صيح ال

ر

أوالعانؤ،، أعقاب فى جاء إدا التبمثيل أن عليه: العقلاء اتفق مما أن رواعلم  ٠٣٤

 jiC_ كساهاصّورته، الى الأصاية صورها عن ولقلت معرضه، فى اختصار هما

•3م.ن1سها ا و ' ' ؤك" أاَهه( 
.أ،لآ-لوال واو ااكّ ,آ*-ء-<ااا,حبمأل او.ا-واك ه؛تأل اأو"ر، ^٢ ٦٠. ه  ٣١٥١٠١١، اأ،"اآت ، ٣٥

الاجماع.عن خارجا لكان بكراهته 

الثوبض الصّلاة فى الرخصة رباب ا/ه؟غإ: ) الموطأ شيح ض الررقانى قال  ٠٣٦

سيعودابن عن شيية أيى ابن روى قديما، قيه الصّلاة منع ض الخلاف كان ٠ الواحد 

النوسعي، والأرؤض، الميماء دا*ن مما أوسع كان ؤإن واحد ثوى فى دص-لدو؛ لا كال: 
الجوازا.على الإجماع استقر ثم عليه، يتابع لم قال؛ ثم عمر، لابن ذلك بطال 



سفاواهاسأتيشسسمضئطض:
توع

اتلتول الدنمل
الدلالةنؤج 

الميرلول الدنمل
مجمل مؤول حئاها نص مجمل مؤول ظاهه نص

حك

أكبوغالميتة 

>.وتق ٠٣٨
4أؤته ^؛٤٢ 

الميتةتحريم  YV .همنشقوم.<
أكثت4

ذلكشمول 

ااأس.لكلم،

والكليب

محيالمأذون 

اتخاذء

الغسلوجوب  .٩,'ا،و„ا\ا

ىائاءءُ<بم اآ;بما 

ءسعأ<(

ا-ا؛ .ُ.ج »<\ 

آهةل,,ياء,|._ ل,؟م أح 

سيعأ،(

صيلأةفضل 

الجماعة.

)),؛،.٤٢ محشروصة

غسلالإظء

شرسإذا 

٠فيه الكلب 

ردَ.افلرا;ا 

أقملالحماقة 
القدصلاة مى 

وءش-رينبثبع 
درجه؛،

٠١.ُ،لاآ ؛آخ! 
ها أث 

شبما((



الدلالةتؤخ 
الدلول

الدلالةنوع 
المع،لول الدنمل

مجمل مؤول ظاحط نص محمل مؤول ذ^_ام_ا نمى

تًخميمبيع

التمر

بالرطب

وئتلاشُ ٠٤٤ محتلأقُاتج. ٤٣
وءثْثلمآووأ4

وجوب

الإشهاد

البيععلى 

>ثآشهئتا ٠٤٦
ئثايمت4َ^١ 

مسؤوضة

علىالإشهاد 

ً؛ ًًالبيع 

ءؤوآ،ئهاووأ ٠٤٥
تاتثند<

اآك.,,وة،

أدوموت 

»الاشش ٠٤٨
طوالمتنآشان 

يحوفالقي، ايايت، 
اماذة،اطئ.و؛آ 

ؤإنهئالأسثن
مذأحد يث—وت 

اقاس.نإذاتأث

0كلماأما 

ْشروعية

علىاثصيلأة 

ً' ًً;وقتها 

مسعودابن عن  ٠٤٧
قال:تألئ،تئوو

اواش.أيالأءم
أحة،إلئاهعز

ررالصلأةة-الت وجل 
فتها((زش 

١٠٢



المدلولالدنمل
^VjJIنبج 

مجملمؤولظاهر ذهس 
القتولاثمدمل

مجملمؤول ظاهر غص 

٤٩*

آلكثفإينظ
صذيمائناه

رأييم..فإذا ١>  ٠٥٠إبراهيمنبوة 

اهته

...(<فصءلوا

وجوب

معلاه

الكس_وفا

ؤهمنتجأمحىل ٠٥١
تجثتمح١ثدي

هصيامممثؤآ٤ممحي لإ محن 
فيلجؤثقائ١جثئلم

تنق،سنةماهه

أيامعدد 

كضعالحسام 

عشرة

رأيتم.فإذا رر  ٠٥٢

ثمسا

بالنظر(( ٠٠٠قصلوا 

ررحمسحديث: إلى 

اليوممدلواتضى 

_الوالل؛اة«-فق

الأعرابrي،ثهلش

غيرها؟شال:)>لأ،إلأ

أنتطوع«

استحباب

صملأة

الكسوف

١٠٣



توع
ائدلول ايدنمل

توعأكلألق
المدلول اثدسل

مجمل ممحد ظاها نص مجمل مؤول ءءلاهّ،ي نص

وجوب

الحيلأة

ُأؤوأق-ءنمأ ٠٥٤

4الصلد؛ 

ثبوت

الرسالة

.يمحبمد 

قثوو. ٥٣

وجوب

الزكاة

ءؤنء'امإ ٠٥٦

آلرئؤآه

الحيلأةهيئة  ووأقيثؤأ ٠٥٥

آلفيلزة4

محعتحمحم 

الخمر

اه»إن  ٠٥٨

بيعم•( ورسوله 
الخمء

ىالتحيا قدر 

والخرج

>؛ؤنةاؤأآلجزته ٠٥٧

الغيبةقبح  ننقب٠  ٠٦٠

:نتمحائآبج4
آنآ:أرق/ 

آحهلثم يآئيل 
تثامسوث4

تح>يمبجع

اليتجات

اصولية

ورسولهالأله وإن  ٠٥٩

الخمر((بيع حرم 



توع1كلأىت
ايولول الدنمل

ذءعأكلألة
ادمع،لول اندمل

مجمل مقعد ظا،ف نص مجمل مقول نص

صم ان»؛  ٠٦٢ شبةنمؤيم  يختب ٠٦١

بء

التعنير

بائال

11؛ئ

المجاهر أ.يمممج1محق
يأًكلآن ل>،دءءفتر 

تكاثغه قم 

"

قهذا، يومكم 
قهركمهذا ئ

هازاءبلدكم 

ثبوت A,i)اا.أ.  ٠٦٤ الدماءتحريم  دماءكم،فإن ١١ ٠٦٣
الثزفىلاجار(; والأموال والكم،وأم

للشرهلأ

جارلكل 

ررفاذااويّثط; ح

ل.ولآاأ.ج ."اوهء 

الطرقوصرفت، 

نكميواعراصعكم، 
يومكمكحرمة حرام، 
قهدا مهركم ق هدا، 

ثفعة((فلا  هداا<بلدكم 



الدلالة.^ اصطى ممة محيى بيان «ع والقهوم( امحطوة ) i فبمايأتي الدلالة أ«يزذوع اثسادس السواو 

صحة

الدلالة
مخاتفةممهوم  ممهوحآ

موافقة

سطوقضْسح متطوى

صريح
الدلالة

ال ضم أمد| سد غاية هله_ا  إشاية ربعاء اقتضاء

الؤيثببيع عن سئل مئين: دلالة  ٠٦٥
:قالوا __؟« إذا الرطب »أددئص — بافتر 

أنعنى إدا<أ »فلأ فاJ: بأن عته فنهى ئعم 
جف.إذا بنقص المنعهم،كوة علة 

لمهكن الماء بلغ ))إذا .حييث: دلالة  ٠٦٦

^.n^rاآ.,ةاز"ان)،دون ط أن علم، الأث.ث« يحمل 

بالنيات{(الأعمال ررإنما حديث: دلالة  ٠٦٧

العملبغيرنية٠صمحة عدم عالي، 

امحثءؤزهاوأتعالح،: قوله دلالة  ٠٦٨

لولده.الوالد مئك صيحة عدم على 



ميحة
مخاثفةمفهوم  مفهوم

موافقة

سطوف1ضرصيح

صمحيح
الدلالة

ال ٣ لقب تقسيم عدد غاية صعضه ط،!هِا  إهارة الماء اقتضاء

لمقلتن الماء بلغ وإذا ■حديث: دلالة  ٠٦٩

الالقلتن بلغ ما أن على الخبث(( يحمل 

قيلعرفة أدرك ومن حديث: دلالة  ٠٧٠

علىالحج(< أدرك فقد المجر يطلع أن 

بمزدلفة٠المبيت وجوب عدم 

وحرسنتعالى: قوله دلالة  ٠٧١

نلكحتحؤيم على عقتاءظ؛إ 
الأمهات.

لنارروحعلت حديث: دلالة  ٠٧٢

بالتراب.التيمم هسحة على طهورا،( 

طهورا((لتا تريتها رروجعلت حديث: دلالة  ٠٧٣

الأ1يمممميرالتراب(.^محة 

١٠٧



صيحة

الدلالة
مخاتشةممهؤم  مفهوم

موافقة

شملمحاقشرُسرمحح متملؤق

صمحيح
الدلالة

ال تعم تقف عدد غاية ص1ضق مله،  أشاية أبماء اقتضاء

أولق1حظلمؤو)دآ سماش: قوله دلالة  ٠٧٤
على4 قجف صلي ف أو هدى تق 

بالرديفاجئ لا أن الناظرة فى الأدب 

بالجاهلةالتقاضي دون كفاحا 

والسامحه.

أنلسالم يحل >رلأ حديث: دلالة  ٠٧٥

جوازعلى ليال(( ثلاث فوق أحاه يهجر 

الثلاث،دون الهجرفيما 

تيصءؤئالو؛إتئ تعالى: قوله دلالة  ٠٧٦

قوله:ع مه 

مدةأقل أن على 'ثم-ياه ئنمن وهمثلهء 

أشهر.)٦( الحمل 

،٨



صحة

الدلأتة
مخالفةمفهوم  مفهوم

موافقة

ممريحشر منطوق  متطؤق

مميح
الدلالة

ال نعم لقب تقسيم عدد غاية ْ^عم_ض متا،تع_ا  إهالة الماء اقتضاء

YY . تعالى:قوله دلالة

ق\وتأء أنى ئو ش \تعءءني 
الأمرعلة أن على \لثجيضه 

.أذى كونه هى بالاعتزال 

أنلمسلم يحل ر>لأ حديث: دلالة  ٠٧٨

عدمعلى ليالء( ثلاث فوق أحاه يهجر 

الثلاث،على زاد الهجرفيما جواز 

Ll_]iأمتي عن ءررفع مويث: دلالة  ٠٧٩

والنسيان.يالخطأ الاثم رفع على والنسدي.ان« 

إثا— ك1با اقحد ررمن حديث: دلالة  ٠٨٠

كرأجره من ئشص ٠^١شية— أو صيد قب 

علةالكلب اتخاذ آن على يوحرقيراطان« 
الأحر،نشص 

١٠٩



صحة

الدلالة
مخالفةمفهوم  ممهمحم

موافقة

مدطواقضرممردح متطؤق

صميح
الدلالة

ال صم لس تمسييم صدئ غاية صمة شرط إسالة ايبماء اقتضاء

لمالمام بلغ ررإذا حديث دلالة  ٠٨١

قلةبلغ ما أن على الحبث<( يحمل 

ألفثاءِتئن سأ حئ دلالة:  ٠٨٢
منصوم جواز على آدئث<اك 

٠حنيا أصييح 

قتآمل >ئلأ تعالى: قوف، دلألة . ٨٣
)أف(.كلمة نمهميم على  ٠٤أي 
نج،أس وة ممالى؛ قوله دلالة . ٨٤

البر-هى النعيم علة أن على سو4 

مكآؤشنّ؛امك- تعالى؛ قوله دلالة  ٠٨٥

أوهآثاي يف تمرصد؟ آذءق وممتا 
آفحلر*إذا والمسافر المؤييس قضاء على 



ممحة

الدلالة
مخاكةممهوم  مفهوم

موافقة

صريحغر منطوق  منطؤق

مميح
الدلالة

ال نعم لقس يقئسيم عدد غاية صعمد شرط إشارة امحماء اهتضام

ؤلأملكآأيهتعالى: قوله دلالة  ٠٨٦
أف.اكئمجربسركلبمة 

المساضصثةتريمسح حديث: دلالة  ٠٨٧

فىالمسح من منعه على بليالمهن(( أيام 

الرابع•اليوم 

ؤورنيبمًظمتعالى؛ قوله دلالة  ٠٨٨
يسثآه،قمأنجثن صجد?ًٍ=ةتم - i، أقف، 

لمإذا الربيبة حكم علح، دثلثمدؤسه 
الحجر.قي تكن 

وربيبمًكمتعالح،؛ قوله دلالة • ٨٩
إضويقم تن -صجووٍءظم ؤ، آقق 

لمإذا الؤسة حكم علح، د-ثلئمدهنه 
بأمها.يدخل 



ْتطواق

صريح

٠تطوقصرمدريح

إشاؤهإيبماء اقتضاء

مفهوم

موافقة

مخاتمةمفهوم 
صعحة

اثدلأتة

الضم نقبتقسيم د عي، غاية ممة شرط 

\م>ؤزهم تعالى: قوله دلالة  ٠٩٠
^لآأحظز1كشثالمكاه

لأنهالمجفف السمك أكل من المنع على 

طرد1لمحبما ليءس 

الغنمسائمة راقي ت ■حديث دلالة  ٠٩١

الغنمفي الزكاة وجوب عدم على الزكاة« 

غيرالممانمة

تأًقانحأه تمالى: قوله دلالة  ٠٩٢

الخمياجواز على 4 ألزئوألئعثتىمم؛قثئه 
٠واحدا صعصا 

يحلالواجد »لي حديث: دلالة  ٠٩٣

معاقبةجواز صدم على وعقوبته،( عرصه 

المعسر.

؛١٢



ادولألة
مخالفةممهوم  مفهوم

موافقة

عنطوقضرصح متطؤق

صخميح
الدلالة

١٢ ٣ أمد__| قيئ غاية ضح^عم  شرط إساؤه إيماء اقتضاء

ينسهاأحق السا ار حديث: دلالة  ٠٩٤

البكرأن على تستآذن« والبكر وليها، صن 

إحيارهالوليها 

آمحثتؤتإنَثن تعالى•• قوله دلالة • ٩٥
على

البائنالمعنية على النفقة وحول_، عدم 

غيرالحاض.

حتىمال فى زكاة »لأ حديث: دلالة  ٠٩٦

قاؤاة ثبوت على الحول(( عليه يحول 
الحول.تمام بعد المال 
تعالى:قوله دلالة  ٠٩٧

علىالنيادة مشروعية عدم على ه لحدة 

الثبمانهن.

١١٣



صحة

اكءأثة
تفةمحا ممهوم  عقهوم

مؤافقة

سطءقمحِيح منطؤق

مممحح
الدلالة

ال ٣ دقسددم عدد غاية شرط رشاية إيماء اقتضّاء

الص،لاةنسس من  ٠١-حديث: دلالة  ٠٩٨

تعمدمن أن على يكرها« إذا فليصيلها 

اأوِخ'أاءاد صءا! ا رى •١ 

ثئو':ءؤ'ة ممالى: قوله دلالة  ٠٩٩

قتلعن النهى على 4 آزقدهآ-صمإتثي 
لنلمساسمق.الأولاد 

أمح4إل >ثأيتم دلالة  ٠١٠٠
اأ.عضد.غ.،سل وحورا ءدم على 

بولهعلى »أريقوا حديث؛ دلالة  ٠١٠١

إزألةجواز عدم على الماء« من ذنوبا 

.الماء شر النعاسه 

١١٤



ص|حات

الدلالة
بمخالفةبمفهوم  ممهوم

بموافقة

سم؛لوقمحصيح بمنطؤق

صييح
الدلالة

ال صم لمب أملأفو_م مدد غاية صيمة مرط إشاية إببما،ا اقتضاء

اقريسيهثم ورحميه حديث: دلالة  ٠١٠٢

النجاسةإزالة حواز عدم على دالاء،أ 

يغيرالماء.

رراطعمواه: اف يسول قال قال: مؤبمس آبي عن ٠.- عيادة وجوب رباب —؛ اك -رصبمه المحاص الإمام قال  ٠١٠٣

ونعودالجنائز، نتبع أن أم-ريا •٠• بسبع، ه الله يسول ل>أمرذا قال: ق، عازب بن اليراء عن • ٠٠العاذي<ا وفكوا الهميص، وعودوا الجائع، 
والحدسثن؟التبويب بين التي الأصولية القاعدة ما الملام،، ؤنفشي 1ئرأيءس، 

٠العدد مفهوم حجية  ٠١٠صدهعن نهي بالشيء الأمر جء الوجوبالأمرشمس بء آلفؤرالأمرشمس أس 



سمبمسلأبمتق1هدةالآساسساصأهلاضسأ السواو 

اثمرش

الناس
ادقاءدقالآم>ث،ةالسادأ

التكرار،الأمريقتضس مسحبة؟أم واجبة التوبة  ٠١٠

الوجوب_L2،L_ ب— *الذنب من التوبة تأخير ذكم  ٠١٠.

بأهلتختنمس أم الصغائر أصيحاب على تجب التوبة هل  ٠١٠٦

الكبائر؟

الأجزاء،يصمس الأمر ج" 

بدلا آم الأولى التوبة تجزئ فهل إليه عاد ثم الذنب ارتكب من ٠  ١٠٧

أخرى؟مرة التوبة من 

ألقور.يقتمعي الأمر د— 

أفراده.جميع ^^نشق ء— الكبائر؟من التوبة تجزئ هل  ٠١٠٨

هلدنست; ما على بناء ه<،، ^١^٠^١^٤^؛ ذلك. إلا لها كفاية لا ذ3كرها، إذا فليمعل صلاة نسي رامن ؛ الئبي قال  ٠١٠٩
اكؤر؟على أم التراحي على واس 

أيعلى الحديث فى دليل لا ز~ التواصعلى و- الفورعلى  ٠٠
ماهها

التخييريينهماعلى دل الحديث ح~ 

—



-إلوجاوت-اسإرفة ذكواثقييتة •ع ي1ئني الأمرس هس يحتل ما ٧^٠ اتثامن؛ اثسؤاو 

اتمويتة تهديد إباذ إيشاد تدب وجوب رالأم

٠ه تماسن ادا أ ءي؛آسهبدي ال:  ٠٦!٥^٥  ٠١١٠

ؤإنالكباث، .؛ائجنى الله رسول مع كنا قال: ه، الله عيد حابربن عن  ٠١١١

آصلمه((فانه منه، الأسود »عاوكم ل،؛ال: الله.، رس.دول 

تضسحوا«أن قبل »آوتروا ■حديث:  ٠١١٢

فهأهمى عوثاٌ ثُعقوق ؤآ؛١؛؛^ بمحدؤن ٢^؛< إن ؤؤ دعالم،ث الله قال  ٠١١٣
هيثاسرندصاو إثم ماثئم آم ثم آزر 

الومن أحسن فقد فعل ررمن زواية؛ وفى <ء فليوتر استجمر ررمن حديث:  ٠١١٤

■حرج«فلا 

فىعلمكم »لمس آخر: حديث وفى ل«، ر ، ٠٠٠٠، ١٠٠٩ميتا غسل ارمو، حديث:  ٠١١٥

شرطعلى صحيح حديث هدا الحاكم: قال غ،ولأبمو>أ،« اذا غسل مسكم غسل 

يخرجاء•ولم البخاري، 

إذاحل1مهأصطادءأهؤء تعالى: قوله  ٠١١٦

١١٧



القرينة تهديد إباحة الشاي ئدب وجوب >الآم
قتلوه((فا يته د بدل من » يث حد  ٠١١٧

فلا.غم1ل«الحه.عة ١^٤٩؛ أش »اذا .'."ات دآ,ح  ٠١١٨

>يهإدا ٠١١٩

هوظاهراتحديث؟اأفتو'لأت أي قبضه(<، قبل الطعام بيع عن . اتنيى ارتهى  ٠١٢٠

فساددون البائع ثم إط 

البيع

إثمدون البيع ي~شساد 

البائع

الكراهة.البيعمع صيحة ر" البيعوقمعاي البائع ثم إك 

غؤيوا((آو شرقوا ولكن غائط، ولا ببول ستدبيوهأ ولا القبفت، تسقطوا فلا الغائط أتيتم ررإذا قال: . النبي أن أيوب، أبي عن  ٠١٢١
لظامراتوافق هو القولاrن فاي بالتنمءريم، وقيل بايتتراهة فقيل الحاجة، قضاء حال واستلباها القبلة استقبال حمحم ه العلهاء اختلف 

النحس؟

فيظاهر مّ"الحدسث، 

الكراهة

فيظاهر ألحدث بي~ 

اكًربآ•

علىلهما محتمل الحدسث، 

السواء

التحريمفي نص لحالي،ث، ا ع

١١٨



أصولية،معيائل مدة خلال من الأهلية الخمر لخوم لثل تحريم على يدل الأهلية،، الخمر لخوم عن *'نهى • ١٢٢
واذكرها 

واصالاقتضاء، ة دلال- م 

نهىالصحابي وقول للتحريم، 

•اصي صيغ النبي.ص 

النهيارة، الإشة دلالص- 

ممدحمىالنهى ^^ياد، 

الدحردم.

والتييه،الإيماء ة دلالى- 

حجيةالفور، يقتصس اليهس 

الحيحاض,قول 

أمريء ال،ئيعن لنهي ا د

الكراهة،يقتضى النهى بضده، 

الفور.يقتضى النهي 

ظاهرالأية؟خلال من يووجتض اثسكف مباسرة حكم ما وآسمرعكموة ٥^١^ اطه قال  ٠١٢٣

الأولىح-خلاف مياحةد، كروهة.مس ٠حرمة مض 

فهلبها، يخوته قبل أسلمت ثم مشرحة، امرأة على فكاع عقد عقد مسلم ه، حإنحآ حق آد-ئرىتا ئتكمأ ^ولأ تعانى؛ اثله قال  ٠١٢٤
الأ۵دوليةتاذيرالقاعدة ؟ حديد عقد يفتقرزنى 

فىالأصل لقاعدة: يفتقر؛ لا ها~ 

الأاحة,الأشياء 

الأمرلقاعدة: فتقر؛ يض 

الوجوب.يقدميى 

الإسلاملقاعدة: يفتقر؛ لا غ"" 

صله.ما ا يحع

النهىلقاعدة: فتقر؛ يه 

الأ^،ساد.دحدحسوا 

١١٩



باثمتاعدةسايأ م مل ثم ؛*'ية !، ٠٥هأأروأ1صصقة<، ي ؤ تماش؟ اه قال اثسؤاو 
الأموليم؟

صة ضقاداس

^حنساكتردم.١— 
أصلمن U% ٠ ٠ بسبة ربؤية فوائد على العقد تم إذا  ٠١٢٥

باطل.العقد فإن الدين 

■نمحيكون ألا المحالخة: وم دمق.ه ل1عبمل ,,ترط، د،آّ س— 

التمضممخؤج 

نم ٧،؟ ٠ ٠ ،ق قاآ„، .رأوو آه*واء _، "؛،١ ■ ١؛؛ ٠١١٢٦ا\ا ، ١٢٦

آثم.المتعاقد فإن الدين أصل 

اثمسالآيقتمس ج— 

يآخذلم كثيرة مداينات يجرى إنه المرابي قال إذا  ٠١٢١۶

جبميعفى وطبقه النص هذا امتثل فهوقد ربا، أى فيها 

كاف؟وهذا السابقة معاملاته 

التكرارءيقيحس النهى د— 
أصلمن ٢>،؟ اتأ،ددة ريؤية فوائد على العقد تم اذا  ٠١٢٨

المحالخة.بمقهوم عمثا ميحيح العقد فهل الدين، 

١٢٠



صحتم،_ق اختلفوا ولكن يجهمز، لا الشعار نكاح أن على العلماء أجمع البرء عبد ابن قال اتسغار. نكاح عن النبي لهى  ٠١٢٩

القاعدةما مهرالثل. ؤوجوب محيحته إثى الحنفية وذهب بعده" لا الدخول قبل "لفسخ مائك.: عن يواية يه البطلان، فالجمهؤرعل، 

الخلاف؟عليها ينبتى الض الأصولية 

الفساد.يقتضى النهى دد— ١^^•يقتض النهي جج~ بصده.أمر الشيء عن النهى أ1~  نميبالشيء الأمر باب 
صدهعن 

قيئتوصع«، حتى تجلسوا فلا جتانة، اتبعتم »إذا .حديث؛ له وذضرت بالقيام، فآمرت4 توضع، أن قبل فجلس الجتانة تبع يأيذرجيا  ٠١٣٠

تجيبوكيف لكلامه، ِق يأيث فما أمربالقيام، الحديث ث وليس يعلم، أن دون حلس وهوقد الجلوس، عن نهى الحديث بأي عليك 

عليه؟

صسمي بالشيء الأمر محو- اضءنالشءأصبم>،.- ٠٥
صد.ه

اد.الخبمص الهي حح- اترجوبيقتضمح،الأمر 

تطلعحتى الميبح بعد الحيلأة وعن الشمس، تغرب العميوحتى بعد المعلاة عن التبى "تهح، الأتي؛ ظاموالحييث حلال من  ٠١٣١

الوكبن؟هذين ه للميلاه الوضعي الحاكم ما الشمفس(( 

الحريم•لو~ الرخصة.— ٥٥الفساتيي"~ الصحة.ططس 

١٢١



المحقت-يرت؟هذين -ق للحملأة اتتكليقي الحكم ما السابق: ظامرالحديث خلال من  ٠١٣٢

٤٤الوجوب•١^^١٥زى— ال.الفمّمّ" 

املآسدخالآ؟ميلأة يشمل اثسابق ظامرالحدمخط هل  ٠١٣٣

لصلاةيتعرض —لم محل شمولها.ي صريح نص ء؛يى يسملهاءظاهره هزهن يشمالها.لا ظاهره ،— 
أصلا.الاستخارة 

دلأتة:من تعتبر اتشمعس ضوب بعد حوازانميلأة على السابق الحديث دلالة ٠  ١٣٤

المعلوقس— المريح.لضهلوق ا— 

الصريح.
اللقب.مفهوم - ٤٤الغاية.مفهوم ا— د،دمر

نهي؟صيغة الحد،يث _ق مل ، عالينا« يعزم ولم الجنائز، اتباع عن ))نهينا قالت: اة.ا، عطية أم عن  ٠١٣٥

محتملةوهى رتهينا،، صيغة ذذ 

أو. اض من الَهمح، لكون 
عبي،تدل فلا أزواجه من 

ادرص-الّهمح، 

محمولةوهي صّيغة)ن،ينا(، ه0ذى— 
الشارعغير من، صادر ض، عبي، 
به.التصريح لعدم 

وص)يا(، صمغة ئ- 
r—محاعلهمء ة محمول

الثايع.من، صادر 

١٢٢

ض،•همه لمح، ظظ" 



سالة[أكثرض ق1مإلةواحدأةاق وضع من مانع ا٢١ ]دس له؛ امماسبة بالقاهدة *مايائي استدلإو كل ادبط العاشر: السؤال 

القاهدةالأسول؛ة^ائة'اسننبطةزالجواب

فتحجواز عدم على به استدل ه ألاقِوآوءدوتن شوولأهادمأ تعالى؛ الله قول  ٠١٣٦
الريوية٠البنوك في الحانة الحسابات 

يقيدآل بالمعرف المقرئ الاسم أ— 

العموم.

التجاري،الاسم بيع جواز على يدل مححرمُأتيوأه ت تعال قوله  ٠١٣٧

والأنتاجي.الأستهلاش الؤيا تحريم وعلى 

يفيدآل بالمعرفا الحهّع اسم ب" 

العموم.

يشملعليتا« يعزم ولم الجنائز، أتباع عن ا ررنهينقالت: ، عطيةآم حديث ٠  ١٣٨

الأطفال.جنائز 

تقيدالنهى سياق في النكرة ج— 

العموم.

قتلا مأكل جواز عدم على به اسندر ه آمحثث عيقأ ؤ-رمق ث اثى تعقوله ٠  ١٣٩
الكهربائي.بالحسعق 

العموم.تقيد ركلآ لفخلة د— 

الصائلونبه اسثدل الغؤر(( بيع وعن الحصعاة، بيع عن الله رسول ررنهى حديث:  ٠١٤٠

التجاري.التآمين بتحريم 
العموم.تفيد رجميعا لفظة ه— 

١٢٣



ادقاءدةالآصوث،ة اتجواب

العموم.ألفاظا مو*، الموصمول، لاملم ا و

١قوو  ٠١٤١ ٧١ ،jJL ju :،، بcبمسثئضللأذستإمح
-رالدىراف.،اوخمرى ؛ اضس  ١١١حكم ما الأنة خلال من ه صمن ؛؛ ٤٥نمفيةبمانوه 

.^ 4.1خير لحهة أرياحه تصمؤف 

دالفهوم،اأعموم تححييصى ز~ 

ى-١" ، ؛؟•بمم' ١ ٠ ١ M؛؛ بمَ، ولا ّ ى ■، ٦ • ٠٩٨١ "ر"ع ى ح'"  ٦٢< اآبم-َ< . ا٠ ١ ا\؛ت ض، لا  ١١١••؛،• ح-ا  ٠١٤٢

منشاء ساعة أى ويح،دلر، اأأ..ود'ت، له.التا >.طوم-ا أحدا أمت,عوا »لأ .دث: حا؛,مأ،ري((  ٠٦اأرا تسع

ووأذجّذلك إلا لها كفارة ولا ذكرها، ادا ا-مء,لها بم,ا.و صملأة نسس ررمن وحديث: أودهار«، لعل 
ه«إنء=قمةا ٢^^٠ 

بالإجماع.العموم تخحسحس ح~ 
الماءبلغ ررإذا بحديث: عمومه خعيص ثسء« ينجسه لا طهور الماء ررإن حديث:  ٠١٤٣

فيه.النجاسة بوقؤع القلتن دون ما تنجس على دلالة هدا وفى الخبث«، يحمل لم قضن 

٠الما_ئه •ردا ■ ٠١١آ"ِءتبمّ طس 
التفاضل؛مع بالدرة الدرة بيع عمومه من يخرج ه، >؛ؤوئحلآلأآزؤع تعالى: قوله ٠  ١٤٤
اآ"مااّت'ل->اآ.ا..ر؛ت اآ.ا..رة ع ١Jحواز اور* عاى الا.ترة ا■'ى هء ن ة،"بمم' ح لأن 

بالقي_اس.العموم تءقص|دحس — ي 

ؤآؤءو_أتعالى: يقوله الضمان على الأحرة أخد حوار على د٠ضهم اا،,د.._تال.ل  ٠١٤٥
اثنحكاه كما ذلك حواز عدم على انعقد الاحماع يان آخؤون وعارضهم ه، ثانمقود 

النير.

١٢٤



القاءدةالأصولة اثعؤاب

'ن " اأ■٠" ٠ وُ اِ ٠ ا١ ن ص ص'٠ ى ك~ 
حمل>)إذها يحديث: يالمتتشل المفترض ائتبمام صيحة عدم على استدل  ٠١٤٦

عليه((تختلقوا شلا به، ليوتم الأمام 

؛،LL؟؛riاصوص من نص عفوأاذهوضهصاواحداهل اسدي اثسؤال 

ثمهالغصص  التصاسم

تعالى:الله قول  ٠١٤٧

ثميللم من على التق-ردط إنها تمؤيط، النوم فى ليس إنه ءرأما حديث:  ٠١٤٨

سدهبما,و,,اسم,اه,ا ذلك فعل فمن الأخرى، الصملأة وقت يحيء حتى الصملأة 

م١ م،* ا آق ء ص  ١٠١٩  ٠ti^ان ا  ١١٩ِ ا أج 

والمن((الحلفر لمس فكل، الله اسم وذكر أنهرآلدم >رما حديث:  ٠١٤٩

4ينته أمحل ^٢ تعالى؛ قوله  ٠١٥٠
_^٠ ٥١ Jiص آوت >قآه تُالىٍ قونه  ٠١٥١

4اقآتةتيرتي ألتا-ه إق وأديم ثجدذم 

هتعالى: قوله  ٠١٥٢

١٢٥



؛ايض اص، ص وم ش

توعه

ال يحمل
اتفاق

اايسمم
الحكماتفاق 

المد المطلق

نموئثمت كثفا ^ قد وش  ماوأثمدؤزث م مي ين ثئهثمحن  ٠١٥٣
4تقهنؤ  غمررمئ4

4تتآق ْدفي أوى  ٠١٥٤ 4

سنإلآص^١^١ اقةَتت;١٧ءؤممآ:زآ 

4آلمإ-تي أد  ffeوآه 

—>>واأدشعا4ةقْل4والكارق ٠١٥٥

4ينق وةني~؛غ 4ةسحوأبججممجظم  4وآ؛يتثم؛ ^ؤةسحوأ  ٠١٥٦

4آلء.تي إل 4ةصثوأونيممح؛  4ءؤءأسشأؤجممجظتا  ٠١٥١۶

Mفليجب عرس، وليمة إش |.حوكم يمحى ))إذا  فليجب<(الوليمة، إلى أحدكم دعى ر>إذا  ٠١٥٨

١٢٦



حمحم نوعه

الضد اسممو
V بحمل

اتفاق

اتسيب
الحتقماتفاق 

اآبم-بم*ةعالى والحمعة الخمس، }رالمعلوات 

بينهنما مكفرات رمضان، إلى ورمضان 

الكبائر«اجتنبت إذا 

ماله غفر واحتسابا، إيمانا رمضان، صمام ررمن  ٠١٥٩

ذذبه«من تقدم 

ءالقياس نؤع عشر؛ الثالث ارسؤاو 

نوعه

اسالقي
عكس دلالة علة

بنفي

الفاؤق

الأسعار.يجامع الخمر على النييد قياس  ٠١٦٠

وء،(،طىقول)أف(للوانمين، ٠١٦١

الشطر.بجامع الكفارة وجوب فى جامع من على رمحئيان، نهار فى أكل من قياس  ٠١٦٢
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نوعه

امحاسي.مح: ,ل-
عكس"■أ 1ث'مبم  دلالة علة

بنفي

الفائق

•العرس فى الوف-، سماع على العؤيس، فى الدف، ميوت تسحيل سماع قياس  ٠١٦٣

الكيل.بجامع الئيا، جييان البرقي على الأرز قياس  ٠١٦٤

فهما.الكحول مادة وحوي يحامع الحمر، على ال،؛دعد-ر ة،راع—ا عداس  ٠١٦٥

•التحريم يجامع القحياتص، فى يالمميف القتل على دأاسدس القتل قياس  ٠١٦٦

•سائرالميؤع من لها أكنرشمها لأنه العينة؛ على قياُس  ٠١٦٧

ؤيجلمىمقعده، من أخاه الرجل يقيم أن النبي. نهي قي الرجل على المرأة قياس  ٠١٦٨
ضه

الأدمى.صوت من بها شبها أكثر لأنها المعازف؛ على الإيقاعات قياس  ٠١٦٩

حلالفى وضعها إذا ككJلكا وزر؟ علمه أكان حرام، محي وضعها لو رزأرأيتم قوله  ٠١٧٠

•أجر(( له كان 
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اسم،ضم ليم)٢( ضد)^_J، ١( ريم) ]ضع اصاس عشرأبض؛ره-اث الرابع اثس>او 

{الختل[ الشرهل خانة حطاي علأ4ة وضع 4ع ٠ الجائع 

;مآ(طدالف>ع،ردمر،(ئد

آاثساس

حكمه

١

ه

•3■
أ

ائمحع

أ
ث

3
أ

إ
أ

اسة

كأ
د

1

^^روِإائةعلى قياسا حبسه؛ يجب فائه للنجحل ^^_ ٠١٧١

ّثئييىتئ ي(ألثثوت ؤآتستؤلأئ تعالى•" قوله في الذ.كور إلذإسة 
^؛-وول\بض،■

جوازعلى قياسا أرباحا؛ ^^د1حذسعبي،قىضه يجوز  ٠١٧٢

٠العشل يجامع سئع0قداح، 
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اتعئة اص ^كمه

صلالأ

اتشطس
!٠ ، i

3
و
و
٠١

ت
د صلالأ لطيأل

■و.
i
ح

ي

f ■ء

أ

3؛

أ
أ آ ،

علىشاسا أاأُاوايمأا؛ أزيعة _، ٠^١ ' اأtّ١واة وئ از الأهتّس زئ ■٦ ١  ٢١٧٢'

المائة.لجامم زكعات، ثانلم الظهر صملأة إحراء 

محياساالأيات؛ ^^،ساشهالحوالظدقلهوو  ٠١٧٤

الكاسفتالصؤان شريط لأن القنآن؛ شريط لسى ذلك اشتراط على 

لبيان.تضدث؛، كحامم الودشء اأ,ص.ج.,,ف ءاى ا„؛تاأ،ر، 

بجاممالحللاق، بنية ام النو جوار على قياسا جائر؛ التعة نكام  ٠١٧٥

الطلاق.انتهائه 

عدميجامم الماء، شرب حنواز على قياسا الدخان؛ شري يكره  ٠١٧٦

الضر.ر،
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اسات٤٣١١

•داساثمم

4

بييييكدجمحك على قياسا ^^سعلمهإكدوح؛ يجوز  ٠١٧٧

٠للم،نطمه 

و

آ

تث

•ق.

أ

أ

I
أ

1
i

وو

ح

4

ق
و
I
ت
A
د

1

لعيح^^دربنموأ£، على قياسا ألر-جل؛ الحرير لمس يحؤذ  ٠١٧٨

اس•

لمدتهّاغعلى قياسا كثيره؛ يسكر الذي لإلنسذ يجقذ  ٠١٧٩

بجامعيطرب ^طسيزالخي 

7؛ت



بج(مسامحلأتضااطض،^و؛ 

امحسنياط النص

الإص اسآ
الدؤيأن ادس 3u_UXI

السير

وايتهمص

الإبماء

والتنبهاه
اثحياهر اسممحتأ

انأ اآت»-ت،م ا بمن، ه ٥^، ٠ اآ،" ^١٥ أن ^، ١٢اء اأ*ام ٠ أ.ذ-م  ٠١٨٠

اسغالهه.هس:

الممحاظتإلقمحل؛ع،تثيلء،■ثىم ةاة؛آةع ؤ  ٠١٨١

ثتايةق؛تثص يمًن:آمأمحد ه; 
4.لأصلآبم'شثبم 

.١٨٢

لكي— عشاء آى — ليلا تدحلوا حض )رأمهلوا  ٠١٨٣

وفىالمخارى، لفظ المغمية(( وت،4د.تءت-.اس اكسة دمتشط 

كى— عشاء أى — ليلا ندخل حتى وأمهلوا مسلم: 

المغيمة((.ونستحي الشعثة* تعتشط 

١٣٢



النص

الدؤيأن الشبه الناسبة
السير الإيماء

والتنبيه
الظاهر اصء "بء

ةاس

٠المخارى الحمر(( أحل من الامسدأن ■حعل انما »  ٠١٨؛

أنهأبيه، عن الأنحيارى، أسيد أيى ين حمزة عن  ٠١٨٥

منخارج وهو يقول؛ الله رسول سمع 

فقالالطردق، فى السماء مع الؤجال فاخملط السعحد 

أنلكن ليس فإنه استآخرن، » للسماءت الله رسول 

٠داود أبو الطريق« بحافات عليكن الطريق تحققن 

الترمذي،رواه يرثر< ل>القاتللأ حدسثا:  ٠١٨٦

مأىاآبمَ'غاره*ريك ولا؛  ١١'ل ١٠٦ن "،ا  ٢١٦١٠١١حإّح أ  ٠١٨١؛

.ص*غ,ل„را  u5,4^؛الال 

اللهرسول قال قال: ط. عباس بن الله عبد عن  ٠١٨٨

كفلالأول آدم ابن على كان إلا ظلما، نفس مئتل »لأ 

البخاري،القتل(( سن من أول لأنه دمها، من 

١٣٣



املآسساط اتتعص

الإ'جبم1ع ةاس
^لشه الناسمه

انمير الإببماء

والتسه
أبيح

الله.رسول كان قال؛ الأنصاري أيوب أبى عن  ٠١٨٩

ألىيعث ؤإنه الى، ويعث منه، أكل طعام أتى اذا 
را^أح • أا"اء ' '■' ٠٠ا، اُوم ا ئ ه'، لأن ' ا ه ' ه ل أك١ م آ ة ا خ' A ١ ا ه و١ 

صميم.ييحه« أجل من أكرهه ولكمى »لا، قال: هو؟ 

ؤءئئتا >ءللأ'بمفيآمحإة نمالى؛ قوله  ٠١٩٠
دكؤثئ1ؤئىصثاآبم

يقاٌيبمب4■يتيم 
ئغآقوإئث>لايأيقزئاتقثوأين  ٦٤٠ؤتعالى؛ قوله  ٠١٩١

•أدكغءه4 أؤم 
شلسحدنن ضسحد سها النمى أن حديث;  ٠١٩٢

•ممالم شم يسملخآ، أن 

إنًؤآضلإآزلأئغنيمحاتحال: قوله  ٠١٩٣
ئ٥ٍ؛^؛، أم؛ آئه بمقل ه و، سن؛ائ ئم ثتثئغر 

•ه ورسوإمحء يآو 

١٣٤



١ملآستنباط النص

الإجماع \
اتدممأن اتشه امحاسة

اتسير

والتقسيم

الإببماء

والتسه
الظاهر اتصمحيح

اللهرسول قال قال: مسعود ين الله عي، عن  ٠١٩٤

حشالآخر، دون اثنان ينتناجم، شلا ثلاثة كنتم >لإذا 

مسلم.يءترده« أن أجل من بالناس تخنتلحلوا 

علىالشديد الحزن حال القضاء تحريم لقاس  ٠١٩٥

الدهن؛دسوثري يحاصع السديد العصسا حال الملساء 

حالالقضاء من القاضى منع من ة اأام،.ء.اج يدرك فالعقل 

إلىالمودى الدهن لمسونن مودئا كونه وهى الغحست، 
اآواه*ق.■*•هرإس,ماأآأتاراآ،-َ.-ء-ا 

عثفثحن سما : فال هريرة أيى عن ٠  ١٩٦

١قله فuLئو شتنث، ننتف نثل نائ إي . ١^، نمتول 
امرآئتهعلى وقع آ فال ءامالك؟«، اللاء رسول نه فقال 

.،(الحديث.٠. رقبة »أعت1ى : فمال رمصان، فى 

للأدنقحسفقال: بالضر، الرطب بيع عن سئل  ٠١٩٧

٠داود أبو رواه إذا؛٠ ل>فلأ قال: نعم : قالوا يسن؟،( إذا الرتق 

١٣٥



الاسساث اثتمى

الإجماع اسسة
يدانالق  الصه ائتاسبطت

انمبر

والتصب(

الإببماء

والتنبيه
اسامر اسرمحح

ها«اا\لأ،كانا-ّ sic،الأ■, ١٠٠٠٨١أن ة'ل ، اأ*امءا، ١٩٨

صعارخلا وصار الاسكار زال فلما -حرم، الاسكار ■حدث 

فدلوعدما، وحويا الاممكار مع التحريم فدار حلالا، 

عنىأنهاسة-

اذاؤيتم سافر اذا الصملأة 1.ش؛سد.ر .ؤ النيى كان  ٠١٩٩
القحعر.علة السمرهو أن على فدل أقام، 

شريطا|لمسن الطهاره هل شمرا ا صامن فى يمول أن  ٠٢٠٠

علةالورقي؛ المصمحف فى اشتراهلها على المؤان 

,11 ره م ك  ijCا اص • .اآور،ْ ، ,»-خ اآاَ،أا'رإ اأ،مأوار؟ت ."رابمأِ ا.تُ,

الحروفآوكون الصمانى، يالرسم فمه الحروف كون أو 

والثلاثالشزن، آيات على احتواوه أو ظاهرة، فيه 

احتواوهمى العلة؛ تكون أن فيتعان ميحيحة غير الأولى 

الآيات.عنى 
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الأستتماط التمى

الإجماع ةاس
الدؤدان الشبه التاسمة

السبر

والتقسيم

الإببماء

والنسيه
اتظامر ايصمحيح

المحيوية؛ض البر على الذرة قياس فى يقول أن  ٠٢٠١

علةيصيلح صا وحدت فبما المر، أوصياف عن يحثت 

الكيل،أو القوت أو الطعم إلا الرأي، بادئ ض للؤيؤية 

التأمل،عند لدلك 1.لآآّطج'_ان لا والموت الطعم لكن 

الكا.ل.بمن ف،,دع 

ِمحت-ممالأد.ِ,,

بحثتالمعازف: على الإيقاعات قياس فى يقول أن  ٠٢٠٢

تالأ للتحريم ,ص(,ا,ح ١ما أحد فلم المعازف أومعاف فى 

يريحمما أوكونها صيوئا، يصفدر مما أوكونها ألة، كونها 
عداما ياطلة وكلها يحيونها، مطرية آوكونها الأعحدا0ل 

التح-ردم.علة كونه فيتعان الأخير، 
و•

"■-ا. و .

'أ ظ 

مترددةالطبيعية بالأصموات الناشئة عات الائقا  ٠٢٠٣

أشبهوهى المعازف، صموت وبان الاسمان ملوت بان 

لها،فتلحق المعازف، يصيوت 

١٣٧



Iدرسه u حسب ذكرنوعه ٣ يأتي، فمأ اسابي بقوو الأحساج همة محيى ئي مقرأ السائس السواو 

مرفؤخةالمأي
ذكما

إجماع

صح

إجماع

سكوتي

بحجةليس 

مذهب

صحابي

خاثقه

|خرصحابي 

منزل،تعالى الله كلام أن على واتفاقهم الميحابة رإجماع التووي: الإمام قال  ٠٢٠٤

إذجازمين، عقائدهم فى مقؤرأ الأمركان ؤإنهذا جري،ذهم، تتبع يحتقذلك والذي 
مع، .ؤ للنبي باييوال لأزالوه شبهة أو شك ذلك فى منهم أحد إلى تد؛لرق لو 
يعلموحينئذ الجهالأت، فى الوقؤخ عن والاحتراز الدين، فى الحمية من فيه كانوا ما 

منذلك و١نت۵لارهم بينهم، قيما الننول لففل، إمللاق كثرة مع ر،ءؤالهم، عدم أن 

منزلالله كلام أن على واتفاقهم إجماعهم على دليل وقائعهم، فى الله. رممول 

فتميلإ.دم،ائها؛ يعسر التي الوقاي تلك من جملة إلى نسر ونحن نبيه• على 

م.ا ذلكرا معتقدين كانوا بأنهم الجزم 

١٣٨



بحجةنسس 

خالفهةاس1اطد

آخرصحابي 

مذهب

صحابي

إجماع

سكوتي
٤١٠٠٩٠١

صمحيح

مرهوع

حكما

عنيؤوى فانه الحسعاية إ.حماع لأنه شهادتهآ؛ شلت القاذف، تا0 )ولدا  ٠٢٠٥

أصلتب، شعية: بن المغيرة على شهد بكرة، لأبى يقول كان أنه عمر 

٠قوامة لأبن المغنى ٠ إجماعا فكان منكر، ينكرذلك ولم شهادتك. 

،>م،ت,ق قأى النكاة— "أى وضعتها إذا قالا: أنهما عهاص واين -حديقة عن )روى  ٠٢٠٦

الأسيتدكار.الدسعابةآ من مخالف لهما يمرق ولا أجنأك. واحد 

■:١؛^
عوفبن الرحمن عيد أن عوف بن الرحمن عيد بن طلحة عن شهاب ابن عن  ٠٢٠٧

اينقال عدتها، انستءاء يعد منه عثمان فورثها مريدس، وهو المتة امرأته طلق 

إحماعا.ينكرفكان فلم الصمحائة، فى واشتهرذّط قيامة: 

إسنادهالعيهقى: قال لم ؤإن صملأة لكل )يتعمم قال: عمر اين عن  ٠٢٠٨

,الما_ح_ادة ن ٥ ، ،أكم-ءتأأات رة ٠ ١ ولا ى؛  ٩٦اآق< ر  ٠٢١-ن  ١١ال ه . ٠ -٦، صء 

أًأ.،،-١ .أ؛د '<انحاو،,ّوا-Wَ .أ*أُمنع..ى اأ،،-اّأأك?مآ• اد, ٨١م ل )وأس ، ٢٠٠

قولهدا الوضوء. عليه يجب وهومن أصعر، أو الغسيل، عليه يجب من وهو أكبر، 
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بحجةليس  ةدح 

خالفهةاد4سادٌ ّ 

أخرصحابى 

همامذ 

ممحابى

رجماع

سكوتي

اجماع

صريح

مرفوع

لهميعرف ولا وسلمان، عمر وابن وسعد على عن ذلك وروى العلماء، جماهير 

منمخاك 

إنيالموهضن أم يا : أرقم بن ^jlJ ولد أم كانت \مر\ة سألتها عائشة عن  ٠٢١٠

محلقيل منه فاشتريته ثمنه، إلى فاحتاج ، بثبمانمائة الع1طلاء إلى عمدا زيد من بعت 

قدأنه نيدأ أيلغى استريت، ىءا,أ،بم,ا ردب."ا، ازُ( ا ه ر ؟1، ١ : عائشة قالت ، يستمائة الأحل 

٠يتب لم إن هؤ الله رسول مع جهاد?، أبطل 

بيعيكرهون الله رسول أصعحاب كان قال: شميق بن الله عبئ عن  ٠٢١١

المصماحف.

-ا-
شيئادرون لا محمد أصمحان )ركان قال: العقيلى شقيق لن الله ععد عن  ٠٢١٢

كملأة،(.ا غير كمر ضيمه الأعمال ^ن 

رذ-ل١ ك ٠ 1 . ٠. أو ق . .. tr ظث را A 1 بم>~ل < حمأءراناأ.،تا-أاا أن 'ُّ أانا,أ..،ا, من"ّ»أ ٠٣١١٣

اينقال حميعاآ ثق٦ل٦هم 0ّ،ث,عاء آمل علمه ثماثأ رلو عمر: وقال غلة، قتل قتلوه واحد 

٠شهرته مع عليه ينكر ولم حجر؛ 

١٤٠



؟فبماياتئ ونومه شلتا، ين بشيع الادلأو همة ومدى بييرالمر، عقر؟ اس^ السواو 

كاناذا السماد الحتكم 

ححة
ليسقبلنامن مصع 

بحجة
حجة

وألأدرثت>ا'لأدف ؤامحنا و\لخ وآلعيلكثه >النثسى آلنقس آى ٥-؛^ عمم ؤكث ؤ  ٠٢١٤
وأدم؛غبجثاص4الني ثآلنس ألأذن 

4يهم تند؛عتروأتأه جآءبم■ آلتهيءثلثن صمخ محت قازأ ؤ  ٠٢١٥
مداوى ةا١جا اآ٠.اهق؛ ّأكل V مو'"رل' ا ؛مك"واأ؛ اآ"وراآت ئ  ٠٩■"««'"ءأن '• وال  ٠٢١٦

نفسن،

ه.-حجج ئنى أزتلمف عآ أن - ؛ؤ  ٠٢١٧
أعوذإني اللهم يصبح: حين قال من التوراة• فى أجد صأينسميرة،صنم-ا،قال:  ٠٣١٨

م—ناأ-تاص—هء ك ات ودكا-بم اءا ٠، ر ااأ،  ١١ ٢٩٥١١١شم' وة؛ ^مآان اآ'/،.أ م.ن التامةأ د.اد،...،.ه,.ا..أ_'ودكاهاتاء' 

١٤١



حجة

ححثه ك■'--ابما.,\;اأ=-'--ءن■'■"-
ليس

مححجة
حجة

م^عسش1ظ

حيرومن سمآل، حيرما من التامه ؤكلماتك ياسممك أسألك إنو، اللهم عيادكء وشر ععادك 

وبكلماتك،وباسمك بك أعوذ إني اللهم تخمى، حيرما ومن تبدى، حيرما ومن تعملي، ما 

إذاقالهن ؤاذا يكرهه، لشيء ولا به تحلق لم النهار، به تجلى شرما من التامة، 

٠الليل به دجا شرما من ت يمول غيرأنه ذلك، كمثل أمسى 

٠٤سثاس-ّتا  ٠٢١٩

ثَتيواقمح'بموآص< ٠٢٢٠
مجاناآعلهت كما مجانا }علم التوراة: فى  ٠٢٢١

ؤ ٠٢٢٢

الدئبحاء ابناهما، معهما امرأتان كانت قال: الله رسول أن مح.؛، هريرة أبى عن  ٠٢٣٣

بابنك،ذهب إنما الأحرى وقالت بابنك، ذهب إنما لصماحيتها: فقالت إحداهما ياين فدهما 

١٤٣



حجة

 1 tم
,ا آت،ئي؛،اربم»عى»-ة; ا أ إن امح"بجمحغبم ..:ر_ار،ا ■■:■إه ' |إآ ,.\::

ليس

يحبممحه

حجة
>عسشلناق'' مبمق'ت,

عليهماداود بن سليمان على قخرجتا للكبرى، به فقضى الملام عليه داود إلى فتعاكمتا 

٥١١١آء، رح!، اآسترى*لأ^محهلا ,-، ١١

للصغرى.به فقضى هوابنها، 

ميم4و1دتيآمحتيإؤشظ . ٢٢٤
ا1ىونظر عراة، اسرائوا_ر ينو لكنت » هه: قا؟، قال؛ ه-ؤبرة أيى ع>ا  ٠٢٢٥

اغت1,سلأن ،ى ور، م ثمتع ما والله ت و-حاّ،ه، دسسل الملام علمه موسى ولكن ا-عهس، زدوآة 

...«ح,جر ءاى اُود4 فوضع ءغا"سل، مرة ظد.هء.، آدروال: أنه الأ معنا 

١< ■سمناأت،ىيم^ محأه' رع ٠٧٨أءى ■عن  ٠٢٢٦ رحلطه حر ، وة.ت'.'ل4,ود، »ءبم.ت.بما ^ ٠٩

دلىقال "رى، ا حمآّ ، '"اء ءآ' أ أبمن ألم أيوي،، يا : ئ ر؛ ام  ٠١١؛ ' ك م ض '*'ش أاٌ"*'*ل ،' ' ا*م ن م ا^ رح 

بركتك«عن لى غنى لا ولكن رب، يا 
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ايصا،ىةناإوظ((الأسءسان، صااسشالإىا)الأتماب، السؤالاثسعسرث 

المرّطة
الأسمم|حاس المسالة

لأنربا(؛ شروهلها تتضمن لم إذا بها، والتعامل المغطاة، الائتمان طاقات إصدار ريحوز  ٠٢٢٧

الاباحة.المعاملات ض الأصل 

دا*آت،ر،اآجّ،  ٠٩رآءة ؛ ٩١١.ا ا.انّبمبماقاآ.م-بميقواآ*ر اءك.راآا-َءوا"،لآىأاامأطأ ا،-إ,اّ.V■ زا-  ٠٢٢٨

متباعدةالكسرة الميساجد فى استعماك ينئي، إنه بل شرعا، منه مانع لا الانتقال، وتكبيرات 

الشرعية(.المحيالح من عليه يترتب لما الأطراف؛ 

صنطبية لجنة دتقرير وتأكد ثبت إذا الحمل، على يوما وعشؤين مائة صور )قبل  ٠٢٢٩

١امأط.  أنق' و؛و أذن، ا ا،؟ل . أ'*آتهاآو.<الأح-واا ة،اأمحت| وا-َرر\\خ ن و،ا \م اا''رّو|،' بمناآآً؛تص، ت ,ا  ٢١

حياتهسيكون ، موعده فى وولد شى اذا وأنه للعلاح، قائل غير خطرا، تشؤلها مشوه الثن 

الوالدين(.طلب على بناء إسقاطه يجوز فعندئد أهله، وعلى عليه وآلأمأ ، سيئة 

الأصللأن يعلم؛ حتى يصيلى أن ظه اآ،.ك: ابم.ان ١.أم,رلىء أن له فلمس النهى: وقت علم )اذا  ٠٢٣٠

المغنى.الإباحة( 

١٤٤



المصلحة
الأستمهأداس المسالة

1 أ ت ست، ١ . 1 ر أآ" ا-، ؛ت 1 ى ص لأن ، . اآأ-ء- t ١ ا7بم،، وء اآ٠^ّت٠واآآتl-ن١ احما^؛ترحمأ '٩■ ١ )لأ  ٢٢١٢١ C ل؟ح
الظاهرآ.قى الشؤع ذكم لمحسادمة ونقاديا استيفالها، فى للتهاون ومنعا شرعآ، المق_رإوة ألعقولة 
مباح؛فكله الحيوان غير فأما وغيره، حيوان نوعان: الأطعهّةآروهى العدة: فى  ٠٢٣٢

الإباحة(.الأشياء فى الأصل لأن 

ناالاآوح'رواآن''ل،لأنالآسلالأااحق

^رفىوطاه-اتالأ.حوالمنانمبمِوم؛،تثثتوا اأاال.تلآمأ,وور، منعوا الدين العلماء يعحض  ٠٢٣٤

راجحة.مصعالح من عليه يترتب لما 

ايأتي شما الصامة ئؤع ب؛يى عشر: اتتاسع ايسواو 

مرسإوإتملغاةمعمبرهاسدأماو؛طةملغاةمعتبرة

علىاظ للحفروو؛ التنظيم  ٠٢٣٥

الأرواح-

ة؛الرئويبالفواك السماح  ٠٢٣٦

٠بالاصحياد للنهومى 

الثر؛ص واص الأمربالمعروف  ٠٢٣٧

المنكرات،سليل 

للشرطة،حايس جهاز إنشاء  ٠٢٣٨

وآخركحممية،

١٤٥



لوردع_ةدا سمالعنب؛ بيع ْفع  ٠٢٣٩

الخمور.صناعة 

المواقعخلال من نشرالدعوق  ٠٢٤٠

صماكدراكين«

لتخقيثالاختلاط؛ بالسماح  ٠٢٤١

الحتممى.الكبت 

رحتثيةعلى الححيول اشتراط  ٠٣٤٢

لمراولةالطب٠

^^ن|بجضسبحسهاواضضه؛

ليس

مجدهدا
،ص ■  و اثقغص

ليس

مذتيدا
القغس

٠٢٤٤ tit  ودهدء( اآبم.ءن، محي يا ح ،ه.كن ۵ خس

واسعةدراية  فقهية.

دونالعامة الشردعة بمقايسد الم الع ٠٢٤٦

الألفاظ.دلالات إدراك 

حت-اودث،ألف يحمظ هيخص  ٠٢٤٥

الفقهيدرس لم ولكنه ، بالأسانيي، دراية وله 
يتعمق.

التاهيلمقؤرات جميع اجتاز شخحس  ٠٢٤٨

القتهى.

وقواعده.الفقه لأصول الممافظ  ٠٢٤٧
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تيس

أ؛ا4 آُى م .ع 
اثخص

تيس

ا١ ٠ _ ■ع 
■٠  ص اتقغص

ؤآياتها،الأ-حكام يأ-حاديث ودراية فقهية، صلكة 
'خآ ء-مح ٠ ٧ ك ا''ُ"وآك* اواآ-ء- ق اآات وامخنلأر،

إجازةعلى يحصمل ولم النبؤية، الأحاديث جميع 

٠الفقه فلوع حميع يحشظ ولم ، ۵٢٣١١فى 

قىدكتوراص على حاصل شخص  ٠٢٤٩

أصعولمادة فى صعيف ولكنه الفقه، 

الفقه.

يعودأقش ايققع اصوو الثيةض ب،سر،ى يأتي اثظاهوفبما ي اصارفة اصوص *ع نعا«ل وااءسراؤي،: اسدى السؤال 

اتجواب[وجه اونبملائك *درسانى 

التوقف اتترجيح اتحبمع اضساثم :ص"ًث'اكسالآوو أ ك::
أنمعاؤية: وحديث الخطاب، عمربن حديث 

حوللا القلاح: على حى عند يمول السامع 

٠بالله إلا قوة ولا 

قال:أنه الخيري، أبى،سعيد حديث  ٠٢٥١

دهول«-ما مثل فقولوا المؤذن، سمعتم »إدا 
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التوقف الترجيح النسخ الجمع اسواتثائي
اللهرسول >رأن عمرت بن الله عبد حديث 

]نوعثمان نيد لن وأسامة هو ة دخلاأ؛بما1ا 

،١٢ا ا-ء-ّلآأت،اآتإ/ ٧ ن ١ لأل  ١٨٥،مآاخ 

رسولصنع ماذا حرج: بلالا فسألت فيها، 

يساره،عن عمودا جعل فقال: ؟ ه الل

ثموراءه، أعمدة وثلاثة يمينه، عن وعمودا 

صانى«.

يحلال،*)رلما قاس عبابن ■حاو،يث  ٠٢٥٢

كلها،نواحيه فى دعا البيت، الله رسول 

فىركعتثن ركع خرج فلما خرج، حتى يصل ولم 

القياة«.هده وقال: الكعبة قيل 

م!ء،،■ ئإ؛ ا؛ 

"ij:■،:، '

علىقدمنا ال: قعلى ش

رسوليا فقال: رجل، وعنده الله رسول 

أنبعد ذكره الرجل مس فى ترى ا مالله 

Luojpj بماك؟بم اة لصالأ مو "وهل فقال: ؟,

ذكرهأحدكم مس »إذا بسرة: حديث  ٠٢٥٣

فليتوضأ«

'■؛-ن

هوالنعي أن تيء.ا نفسها ممونة ررعن لمسلم، 
وهوحلأل((،تنوجها 

ال؛»دروجقاس.ا عبابن عن  ٠٢٥٤
عليه٠متفق محرم(( وهو ميمونة النيى 

١٤٨



الإئية؛سملأ،ت التاييخ سوقة وهدم اثبمع، ، jLSUlوعدم التمارض، هند الوجؤح ض الراجح بض واآا>س>اؤث؛ الثاني السؤاو 

الراجح ابيادمممادبما|
۶

الراجح 1بيادمارض
م

٢ ا ٢ ١ ٣ ١ ٢ ١

I٠١٦٢ *-ااص، 

غيرهما

الشيهفانرواه ما  ٠٢٥٦ الزمانالتأحرض  الزمانض التقدم  ٠٢٥٥

ى,ءا اتفق ما 

رفعه

مى.,ه.,.، ا-خ"أما 

رفعه

٠٢٥٨ ف1...ه' ن ■"٠١ ا,لآن ا مليهالجمع  ٠٢٥٧

عتهالمؤوي أنكره ما  ينكرهلم ما  ٠٣٦٠ الممكوتىالاحماع  اأ.ق,ط.ع.ىالأ.>.,م,اع  ٠٣٥٩

الأمر النهي ٠٢٦٢ المينه القرآن ٠٢٦١

المبيح الأمر ٠٢٦٤ المتواتر الآحاد ٠٣٦٣

الجاز الحقيقة ٠٢٦٦ ر5اءةالآةم الأقلرواية  ٠٢٦٥

١٤٩



الراجح ايمارضان

م

الراجح انايمتعاوض
م

٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٣ ١

الأقرباز الج عنالأبعد المجاز  .٢٦٨ الأكثرأدلة أدلةالأقل  ٠٢٦٢

اآتء.،-، النافي .٢٢٠ الثقة ئقةالأنيد  ٠٢٦٩

الضوللاصعل نعل الناق

الأصل

٠٢٧٢ الرسل السيني ٠٢٧١

المجردالعام  علىالوارد العام  ٠٢٧٤ قلةبه ممل ما  أكثربه عمل ا م

الأمة

٠٢٧٣

olquuI

أجأءهين.و3ستاoJT  0وعلى محمد نمئ على وسالم  cullوصلى 1وهارهاين، رب  nilوالحمد 

»0ا

صبملسااسموامداكاضواملل

بمل،م»داتدم1رإمأوذا 

(+  ٩٠١٦)© ٠٠٨٣١٠١٧رورتصاب(أ جوار 

foqhaatu@gmail.comإ3ددتموني: بريم 
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