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 تميزت هذه الطبعة بميزتين:

مما يسهل على المبتدئين  تهذيب واختصار كتاب األشباه والنظائر -

 االستفادة منه.

صطلحاتها حول فن القواعد الفقهية وتاريخها وموضع مقدمة  -

 والمصنفات فيها.
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                الحمد هلل حق حمده والصالة والسالم على أفضل أنبيائه وأشرف 

 وبعدخلقه 

ة الشريعة في كلي مادة القواعد الفقهيةفقد من هللا علي بتدريس 

مع بعض طالب العلم في المسجد وكنت  ستهابجامعة أم القرى ومدار

ط من طيلة ذلك كله أميل إلى أن يكون الحرث والمدارسة داخل حائ

أحب لنفسي وإلخواني طالب العلم التلقي من و، حيطان أحد المتقدمين

صحيح أن في كتب المعاصرين من التحرير والتيسير ... العتيق مباشرة

رات األولين تلزم الذهن ما قد يستهوي العجول لكن التعاطي مع تحري

ذائقة الطالب حتى  ن الغريب والحفر في المعاني وتقويبالبحث ع

أعنى بضبط  -أي الكتب المتقدمة -ثم هي  ،األدبيةواللغوية والعلمية 

أكثر زد على ذلك كله أن تلك الكتب .. العبارة الفقهية الجامعة المانعة

د وقرن إلى قرن حتى ى عققد تناقلتها أيدي العلماء من عقد إلأمانا حيث 

 ما لم يكسبه بعد الكتاب الحديث . ةاكتسبت من الثق

حائطا يحرث فيما حيطان واخترت ال بناء على ذلك فقد تسورت

، غرسة من غراسه وتناولت، نريد وهو حائط جالل الدين السيوطي

 .(5))األشباه والنظائر( هي: كثيرة الثمر وارفة الورق

                                                           
األشباه والنظائر عنوان لكثير من الكتب المصنفة في علم القواعد الفقهية خاصة عند  ( ـ5)

 ولألسنوي ،هـ(669)ت وللسبكي ،هـ(697)ت الشافعية كاألشباه والنظائر البن الوكيل
األشباه والنظائر البن نجيم هـ(، ثم 199)ت ثم للسيوطي، هـ(408)ت والبن الملقن ،هـ(667)ت

 هـ(.160)ت الحنفي
واألشباه جمع شبه والنظائر جمع نظير، والشبيه والنظير في كتب اللغة بمعنى واحد وهو المثل) 

 راجع مادة شبه ونظر في مثل لسان العرب والقاموس المحيط ونحوهما(.
واها ثم المشابهة ثم وبعضهم يجعل المساواة بين شيئين على ثالث مراتب: المماثلة وهي أق

 .27عن المفصل في القواعد 7/762المناظرة. الحاوي للفتاوى لجالل الدين السيوطي 
أما المقصود بها عند علماء القواعد: فاألشباه هي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا في 

في الحكم. حكمه، والنظائر ما كان فيها أدنى شبه لكن فيها أوصاف تمنع إلحاقها بما يشبهها 
 .22، المفصل في القواعد98األشباه والنظائر للسيوطي ص 



                                                                                                                           

 تهذيب األشباه والنظائر

6 
 

االختيار وقع األشباه والنظائر في المطبوع والمخطوط كثر لكن 

 منها: على هذه ألمور 

تأخرها عن كثير مما هو في ميدانها والشك أن في ذلك مزية  -

 االستدراك من الالحق على السابق.الزيادة و

القواعد على فروع الشافعية وهو من أقرب ثم إن هذا الكتاب في  -

المملكة  الحنبلية أعني بالد الحرمين الشريفينالمذاهب إلى مذهب البالد 

، فال يشق حينها على الطالب التعاطي -حرسها هللا  –العربية السعودية 

 مع الفروع التي يفرع بها المصنف على كل قاعدة.

بلة لكنها إما متأخرة نعم هناك كتب في القواعد على فروع الحنا

التعبير عنها ] وهو لقاعدة ا وإما كتب لم تلتزم المعنى األساس في، زمنا

من الطول ما يتعذر معه على القاعدة  فيبل تجد  [بلفظ كلي موجز

الشأن المبتدئ أن يحفظها ويفرع عليها كما هو المنتهي فضال الطالب 

والقواعد الفقهية  ،قواعد ابن رجبو ،القواعد النورانية البن تيميةفي 

 .بل رحمهم هللاالبن قاضي الج

 : لماذا التهذيب
 : يلحظ œمن يقرأ في كتاب السيوطي 

 طوال ال يهواه أكثر طالب العلم 

 قد خيرج عن أصل موضوعه اواستطراد
 بعض القواعد وتكلفا في التفريع على 

كالكتاب الرابع الذي ترجم  ،مواضع وخروجا عن سنن القواعد في

  ،~ وهي كما قال، له بقوله: )أحكام يكثر وقوعها ويقبح بالفقيه جهلها(
لكنها في عامتها مباحث فقهية محلها كتب الفقه، وقد أخذ هذا القسم حيزا 

كبيرا من كتاب األشباه والنظائر ربما يقارب النصف، ولذا فقد استخرت 

وضوابط فقهية فقط واإلعراض عن  من قواعدهللا في جمع ما فيه 

                                                                                                                                              
ندراج تلك الفروع تحت ظل قاعدة وع بالقواعد أن الشبه إنما حصل الووجه ارتباط هذا الفر

فقهية واحدة فكانت أشباها، وأما النظائر فهي اختالف بعض الفروع في الحكم رغم كونها قد 
ف عبر عنه السيوطي بقوله: من النظائر ما يخالف الختالوسبب ا ،تجتمع تحت قاعدة واحدة

 .98نظائره في الحكم لمدرك خاص. األشباه والنظائر 
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التفريعات، وبإمكان المتوسع أن يعود لألصل؛ ألن هدف االختصار 

الكتاب إلى المبتدئين، وأما كثرة المسائل الفقهية غير المفرعة  تقريب

 على القواعد فيمكن تدارسها من خالل كتب الفقه المذهبية والمقارنة.

وبالمناسبة فخواتيم كتاب السيوطي تزخر بمفاتيح كثيرة 

لموضوعات تصلح أن تكون عناوين لرسائل الدراسات العليا في 

 الجامعات.

 منهج التهذيب:
 لمحافظة على نص المصنف ولفظه ما أمكن.ا -9

 على القاعدة.االكتفاء بأصح األدلة  -7

 االكتفاء بأشهر الفروع والمستثنيات. -2

إذا كان األمر يتطلب تعليقا إليضاح مشكل أو بيان مجمل أو  -8

 في الحاشية.  أجعل كل ذلكتفسير غريب أو إضافة دليل 

ثم الفروع المشهورة التي يمكن أن  -وأصلها -القاعدة  سأذكر -2

  عن القاعدة.ثم المستثنيات  - هذه القاعدةتبنى على 

بالنسبة للكتب الثالثة األولى فهي خالصة في القواعد ]األول: في  -7

ُج َعلَْيَها َما اَل والثاني:  -القواعد الخمس الكبرى  يٍَّة يَتََخرَّ فِي قواعد ُكل ِ

َوِر الْ  ُجْزئِيَِّة، َوِهَي أَْربَعُوَن قاعدة، واْلِكتَاب الثَّاِلث: فِي يَْنَحِصُر ِمْن الصُّ

فهذه الكتب الثالثة أبقيتها ، قاعدة[اْلُمْختَلَِف فِيَها َوِهَي َعَشُروِن  القواعد

على ترتيبها واكتفيت بتهذيبها وحذف المكرر والنادر من الفروع 

 واالستطرادات.

: فِيَما اْفتََرقَْت لذي جعله المصنفا اْلِكتَاِب السَّاِدِس كما أبقيت على  -6

اأْلَْبَواُب اْلُمتََشاِبَهةُ، وذلك أنه يسجل الفروق بين األبواب والمسائل  فِيهِ 

نعم هو ليس في الفروق بين القواعد لكن يخدم الفروق ، المتشابهة

 وتم حذف ما فيه من استطرادات. ،الفقهية

ابِعُ  أما -4 ي أَْحَكاٍم َيْكثُُر فالرابع فوالخامس والسابع:  اْلِكتَاُب الرَّ

الَّتِي ِهَي ِمْن  : فِي نََظاِئِر اأْلَْبَواباْلَخاِمِس جهلها، و دَْوُرَها، َويَْقبُُح بِاْلفَِقيهِ 

وهذه كتب : السَّابِعِ: فِي نََظائَِر َشتَّىو، أَْبَواِب اْلِفْقهِ  اٍب َواِحٍد، ُمَرتَّبَةً َعلَىبَ 

لتشتت مواضيعها عن  تقال، لكن نظراتكونا مصنفا مسماتعة تستحق أن 
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فقد (5)مسار القواعد بل هي أقرب ما يكون إلى الفروق بين المسائل

استخرجت ما فيهما من قواعد وضوابط فقهية مع بعض التفريعات 

 عليها، وحذفت ما محله كتب الفقه.

واالقتصار على مثل هذا قد يعين الطالب على الضبط 

وأول المنتفعين هو الكاتب فإن مثل هذا العمل يعد من ، واالستحضار

القراءات والتآليف التحصيلية التي يستعين بها المؤلف قبل غيره في 

 ضبط ما بين يديه، وهللا من وراء القصد ال إله إال هو.

وبعد فهذا جهد القاصر يكتنفه الخطأ والنسيان، ولذا فال غنى لي 

 .ون له داعياً وبها حفياعن تصويبات القارىء الكريم، وسأك
 

 صالح بن علي الشمراني

 مكة المكرمة

 جامعة أم القرى
 

@d – alshamrani توتير:   

Saleh .alshamrani @ gmail.com 

  

                                                           
 .28المفصل في القواعد الفقهية  ( ـ5)
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 التمهيد:* 
 بين يدي الكتاب أضع للمبتدئ هذا التمهيد، وفيه:

 تعريف القاعدة الفقهية. -

 أهمية علم القواعد الفقهية. -

 الفقهية واألصولية.الفرق بين القاعدة  -

 الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. -

 الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: -

 در القواعد الفقهية.امص -

 تأريخ تدوين القواعد الفقهية. -

 أهم المصنفات الحديثة في القواعد الفقهية. -

 الفرق بين كتب القواعد والكليات والفروق واالستثناء. -

في كل هذا االختصار بعيدا عن الخالف واالستطراد وسأسلك 

الذي ال يتسق مع مقصود هذا التهذيب، ومن رام االستزادة فله الرجوع 

 إلى ما سأذكره بعد قليل من مدونات هذا الفن.
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 :(5)القاعدة الفقهيةتعريف * 

لفظ مركب من جزئين: القاعدة، والفقهية، نعرف  القاعدة الفقهية:

 ا ثم نذكر تعريفها كمصطلح:باعتبار جزئيه

ومادة القاف والعين والدال تدل على  ،أصلها قعد :فالقاعدة

:  ت في قوله تعالىياالستقرار والثبات، وقاعدة الشيء أساسه كقاعدة الب

  ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ : ، وقوله 976البقرة:  ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   ژ

الجالسة المستقرة في بيتها بال زوج والقاعد والقعيدة من النساء ،  77النحل: 

 .70النور:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ژ : وال يرغب فيها الرجال

 هو الفهم. والفقه:

حكم أغلبي يندرج تحته ما ال يحصى  وأما القاعدة الفقهية فهي:

 .(1)من الجزئيات

 وقد يقال: لفظ مركب يستدل به على أحكام جزئيات كثيرة.

  

                                                           
مقاييس اللغة، ولسان العرب، وانظر: شرح القواعد الفقهية  انظر: مادة قعد في مثل :معجم ـ (5)

 .6، والوجيز في شرح القواعد الفقهية29، والمفصل في القواعد الفقهية 22للزرقا
 .عد الخمس الكبرى والقواعد الكليةخاصة في القوا ( ـ1)
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 القواعد الفقهية:أهمية علم * 

 تبرز أهمية معرفة القواعد الفقهية في أمور:

التسهيل على المفتي والقاضي حيث تجتمع له الفروع الكثيرة  -9
)تنظم له منثور :  تحت دليل كلي واحد، قال ابن رجب في أهميتها

، (5)وتقرب عليه كل متباعد(، المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد
)ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن  مقدمة الفروق:ويقول القرافي في 
 .(حفظ أكثر الجزئيات

، وتخريج الفروع على أنها تعين الفقيه على استباط أحكام النوازل -7

من المعلوم أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية،  أصولها، فإن

)وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة  يقول القرافي في مقدمة الفروق:

 لنفع وبقدر اإلحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف(.ا

ً باضضبط القواعد الفقهية يمنح الفقية ان -2 نهجيا واطرادا  يحول م طا

 بينه وبين التناقض في النظر والتنزيل.

بإدراك هذه القواعد الكلية أو األغلبية يدرك المرء معها شمول  -8

ن، وتحقيقها لكل زمان ومكاوإصالحها هذه الشريعة وثباتها، وصالحها 

 لمقاصد الشريعة المشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم.

  

                                                           
 .9/8تقرير القواعد  ( ـ5)
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 الفرق بين القاعدة الفقهية واألصولية.* 

القواعد األصولية موضوعها األدلة نفسها، وأما القواعد الفقهية 

 فهي أدلة على الجزئيات.

حصر  وبتعبير آخر: القواعد األصولية عبارة عن أساسيات في

األلفاظ من جهة األمر والنهي والخصوص  األدلة وفهما وفهم مدلوالت

 ،والتقييد واإلطالق ، واإلجمال والبيان والظهور والتأويل،والعموم

ومراتب النهي  ،ومراتب األمر كالوجوب واالستحباب ،والنسخ واإلحكام

 كالتحريم والكراهة.

: الصالة لقاعدةوالقواعد يستدل بها كأن تقول: النية شرط لصحة 

، وأما القواعد األصولية فيستخدمها المجتهد لفهم ]األمور مقاصدها[

كاستخدام قاعدة األصل في األمر الوجوب في القول بوجوب قطع األدلة 

، واستخدام  ژٺ   ٿ ژ السارق والسارقة لألمر الوارد في قوله تعالى: 

الحائض حتى  قاعدة: األصل في النهي التحريم في القول بتحريم جماع

 .ژه  ه  ے  ےۓ  ژ  تطهر للنهي الوارد في قوله تعالى:

ويتبين من هذا أن القاعدة الفقهية يستغنى بها عن ذكر الدليل، وأما 

 تدل عليه القاعدة. القاعدة األصولية فال بد من ذكر الدليل الذي
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 الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.

القاعدة الفقهية كلية أو أغلبية تندرج تحتها الفروع من أبواب شتى، 

 باب واحد فقط:الفقهي فإنه يجمع جزئيات  الضابطوأما 

يقول: للعاجز عن فإن الفقيه  [المشقة تجلب التيسير]: قاعدة فمثال:

القادر عن القيام في  ، ولغير)المشقة تجلب التيسير( تيمماستعمال الماء: 

مشقة تجلب التيسير(، وللمريض افطر في نهار )ال قاعدا الصالة: صل

في  لْ ك ِ ة تجلب التيسير(، وللعاجز وَ )المشق في أيام أخر رمضان واقض

وهكذا تجد .. )المشقة تجلب التيسر( رمي الجمرات عند خوف الضرر

 ... الصياماستعملت في أبواب الطهارة والصالة و القاعدة أن

، فهذا الضابط عند من [دبغ فهو طاهركل إيهاب ]ومثال الضابط: 
إذا دبغ سواء كان من مأكول أو  بايقول به يستدل به على طهارة اإليه

غير مأكول مذكى أو غير مذكى.. لكن ال يمكن أن يستدل به في باب 
 آخر غير الطهارة.

بجنسه متفاضال أو  هالضابط في المال الربوي الذي ال يجوز بيع
 الكيل أو الوزن.نسيئة أنه:  المطعوم مع 

المدعي من ينقل ]الضابط في التمييز بين المدعي والمدعى عليه: 
 [، وفيه قال بعضهم:عن األصل

 عليه جملة القضاء وقعَ  تمييز حال المدعي والمدعى

عن أصل أو عرف بصدق   فالمدعي من قوله مجرد
 يشهد

 ولم يكن لمن عليه يدعى  وقيل من يقول قد كان ادعى

العيب المؤثر ما ]: العيب الذي يثبت به الخيار وكقوله في ضبط
 .[تنقص به قيمة المبيع

 الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:
قدم معناها، أما النظريات الفقهية فلم يكن لها ذكر القاعدة الفقهية ت

لتي تواضع عليها عند متقدمي فقهاء الشريعة، بل هي من المصطلحات ا
ما يمكن أن يقصد بالنظرية الفقهية الواحدة بأنها:  وأقربرجال القانون 

هيكل علمي يجمع المسائل المتفرقة لموضوع فقهي واحد ويعطي 
تصوراً متكامالًعنه كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الضمان، 

 وعليه يمكن التفريق بينها وبين القاعدة الفقهية بأمرين: نظرية العرفو
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كن تطبيقه ة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها يماألول: أن القاعد
 ادة محكمة[ة تحتها كقاعدة: ]الععلى جميع الفروع المفرع

ً من القاعدة الفقهية بل  الثاني: أن النظرية الفقهية أوسع نطاقا
د مثالً تتناول القاعدة تعد جزءاً واحداً من أجزاء النظرية فنظرية العق

 والخيار فيقدين وأنواع العقود وأحكامها لعالية اتعريفه وصيغه وأه
 على بعض أجزائها. وربما كانت القاعدة الفقهية دليالً العقود وغير ذلك، 
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 در القواعد الفقهية.امص* 
 تنقسم القواعد الفقهية باعتبار مصدرها إلى قسمين:

 ص، وهي أنواع:ول: ما كان مصدرها النالقسم األ
                        ، (5))الخراج بالضمان( كقاعدة: ،: مصدره نص نبوينوع

، وقاعدة: )البينة على المدعي واليمين (1)وقاعدة: )ال ضرر وال ضرار(
 ، أو نص عن أحد الصحابة رضي هللا عنهم كقاعدة:(4)على من أنكر(

 عن عمر. مروي (3))مقاطع الحقوق عند الشروط(

 [األمور بمقاصدهاما استنبط من نص نبوي كقاعدة ] :النوع الثاني

، وقاعدة: )تسقط الحدود (1)مستنبطة من حديث: )إنما األعمال بالنيات(

بالشبهات( مستنبطة من حديث:)ادرأوا الحدود عن المسلمين ما 

)ما كان أكثر فعال كان أكثر فضال( مستنبطة من  ، وقاعدة:(6)استطعتم(

 .(7))أجرك على قدر نصبك(: حديث

من مجموعة نصوص، كقاعدة: ]المشقة  استنبطما  النوع الثالث:

 942البقرة:  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ مستنبطة من مثل قوله تعالى: تجلب التيسير[

 ونحو ذلك.  64الحج:  ژه  ه   ه   ه  ے   ے  ۓۓ   ژ ، وقوله تعالى:

  مئژ  ، مستنبطة من مثل قوله تعالى:[العادة محكمة]ومنه قاعدة: 

ې  ې     ى   ژ، 7الطالق:  ژڤ  ڤ  ڦڦ  ژ،  729 البقرة: ژپ  پ ژ ،7النساء:  ژمئ

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ    ژ،  774البقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ ژ،  940البقرة:  ژىائ  

)خذي ما يكفيك   :@ ، وقال 727البقرة:  ژۇ  ۇۆ   ژ  722البقرة:  ژۈ  ۈٴۇ

 .(8)ويكفي بنيكي بالمعروف(

 :هماتواجتهادني: ما كان أصله نصوص العلماء القسم الثا
                                                           

 سنه األلباني. وغيرهما وح 2/268، والترمذي2/748رواه أبو داود ( ـ5)
، وهو الحديث الثاني والثالثون ضمن األربعين النووية وحسنه 8/9064رواه مالك في الموطأ ( ـ1)

 .النووي ثمَّ 
، وهو الحديث الثالث والثالثون في األربعين النووية 90/876رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ـ4)

لو يعطى الناس »هللا عنهما مرفوعا: وحسنه النووي، وأصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي 
، ومسلم 8227البخاري ح  «.بدعواهم، الدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

 .9699ح 
 .2/910صحيح البخاري، ك الشروط باب الشروط في المهر والنكاح  ( ـ3)
 .922وهو الحديث األول في البخاري وفي مسلم ح  ،متفق عليه ( ـ1)
 .8/22رواه الترمذي   ( ـ6)
 .977، ومسلم ح 9646متفق عليه: رواه البخاري كتاب العمرة ح  ( ـ7)
 .9698، ومسلم 2278متفق عليه: رواه البخاري ح  ( ـ8)
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حال أكثر القواعد، لكننا نجهل أول من نطق بها، وأكثر هذه  وهذه

القواعد تناولتها األقالم بالزيادة واالختصار حتى آلت إلى وضعها اآلن، 

وهي معرضة أيضا للنقد والتقييد أو اإلطالق، غير أن هناك بعض 

يرث  ال:)œالقواعد حفظت عن بعض العلماء، ومن أمثلة ذلك قول مالك 

، (1)(ال ينسب لساكت قول: )œ ، وقول الشافعي(5) (أحد أحدا بالشك

 .(4) وقوله:)إذا ضاق األمر اتسع(

 تدوين القواعد الفقهية:تأريخ  -
القواعد نشأت وجودا مع بدايات التشريع، وذلك إذا استحضرنا أن 

سواء كانت هذه القواعد فقهية كما  ،كثيرا من نصوص الشارع تعد قواعد
ٴۇ   ژ  :وقوله، 77الرحمن:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ أو عقدية كقوله تعالى: ،تقدم
، 92الحجرات:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ وسلوكية كقوله تعالى:أ،  90الحجرات:  ژۋ

 ژک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ ژ وقوله:
 .28فصلت: 

للقواعد الفقهية باعتبارها علما مستقال فإن أول من  لكن إذا نظرنا
هـ 280جمع بعضها هو العالم الحنفي أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة 

سماها األصول وفيها بعض القواعد األصولية، قاعدة  21حيث جمع 
 تاله أبو الليث السمرقندي الحنفي بكتاب )تأسيس النظائر( ثم على منواله

ليف، وقد ذكر ثم توالت التآ، زيد الدبوسي الحنفي )تأسيس النظر( ألبي
أصحاب فهارس الكتب ككشف الظنون وإيضاح المكنون وهداية 
العارفين وغيرها طائفة من الكتب المسماة بالقواعد إلى أن جاء سلطان 

)قواعد  هـ وألف كتابه العظيم770العلماء العز بن عبد السالم ت 
المصالح والمفاسد قاعدة  ركز فيه على األحكام في مصالح األنام( إال أنه

 ومقاصد الشريعة.

ثم انطلقت التآليف في بدايات القرن الثامن الهجري خاصة من 
فقهاء الشافعية في سلسلة األشباه والنظائر وسار على نهجهم ابن نجيم 

 وللسبكي ،هـ(697)ت األشباه والنظائر البن الوكيلالحنفي فكانت: 
هـ( ثم 408الملقن )ت والبن ،هـ(667ولألسنوي)ت ،هـ(669)ت

                                                           
 .904المفصل في القواعد  ( ـ5)
 .987األشباه والنظائر للسيوطي ( ـ1)
 .42األشباه والنظائر ( ـ4)
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 ثم األشباه والنظائر البن نجيم الحنفي، هـ(199)ت للسيوطي
 .(5)هـ(160)ت

وقبل ذلك كان كتاب: المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين 
 هـ(.618الزركشي الشافعي )ت

فألف أبوالعباس  ،وتزامنا مع تلك المرحلة كانت المؤلفات المالكية

ثم أبو عبدهللا المقري ، )الفروق( هـ( كتابه العظيم672)ت القرافي

، ثم قاعدة وضابطا 9700)القواعد( حوى  هـ( كتابه624)ت

)إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام  هـ( في كتابه198)ت الونشريسي

 مالك(.

 وكذا عند الحنابلة: القواعد النورانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

هـ( وقد طبع 669قهية البن قاضي الجبل )تهـ(، ثم القواعد الف674)ت

 ثم القواعد وتحرير الفوائد البن رجب الحنبلي ، مؤخرا في دار النوادر

 األحكام من ومايتبعها األصولية والفوائد القواعدهـ(، ثم 612)ت

 .(هـ402: المتوفى) اللحام بنال الفرعية

 في القواعد الفقهية.الحديثة أهم المصنفات  -

ما تقدم هو خالصة ما ألف وطبع في هذا الفن، وثمة كتابات 

 منها:معاصرة مفيدة ومقربة لهذا العلم 

 شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا. -

 الوجيز في شرح القواعد الفقهية للدكتور عبدالكريم زيدان. -

 المفصل في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين. -

المصادر...[ للدكتور  –ات المقوم –المبادىء القواعد الفقهية ] -

 يعقوب الباحسين أيضاً.

 .محمد البورنول موسوعة القواعد الفقهية -

 محمد للدكتور األربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد -

 .الزحيلي مصطفى

                                                           
مجلة األحكام العدلية ألفها مجموعة من العلماء وقد وضع في فاتحتها  وللحنفية أيضا : ( ـ5)

 قاعدة. 900
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 الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري. -
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 .والكليات واالستثناءالفرق بين كتب القواعد والفروق  -

باختصار: القواعد تقدم تعريفها أنها ألفاظ مركبة تصلح دليال على 

 ثم االستثناء وهو ذكر ،يليها الكليات ،جزئيات كثيرة وهي األصل

وأما الفروق فهي الفرق بين مسألتين أو  ،وما يستثنى منهاالقاعدة 

 منها:قاعدتين، وهذا بعض البيان لكل 

اني التي تتصدرها كلمة )كل( وأشهر الكتب هي المع الكليات: -

هـ(، وقدد حققه شيخنا 624ألبي عبدهللا المقري)ت المؤلفة فيها )الكليات(

، والكليات أقل سعة وشموال من القواعد، œالدكتور محمد أبو األجفان 

تصلح أن تكون كلية لو صدرت بلفظ كل، ولكن ليس كل كلية قاعدة  فكل

فهي ، فبعضها خاص بمسألة جزئية أو باب واحدتصلح أن تكون قاعدة، 

 أقرب إلى الضوابط منها إلى القواعد كقولهم:

 كل خارج من السبيلين نجس إال المني. -

 كل قرض جرا نفعا للمقترض فهو ربا. -

 كل حيوان طاهر)هذا عند المالكية(. -

 كل معتدة فلها السكنى على زوجها. -

النظائر المتحدة هي الفن الذي يذكر فيه الفرق بين  الفروق: -
والفرق يكون بين مسألتين وأكثر  .(5)تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة
 768في قاعدة  284في كتابه  œأو بين قاعدتين، وقد ذكر القرافي 

 منها:فرقا 

 الفرق بين الشهادة والرواية. -

 الفرق بين قاعدتي اإلنشاء والخبر. -

  تسقطها.الفرق بين المشقة التي تسقط العبادة والتي ال -

 خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع.قاعدة  الفرق بين -

 الفرق بين ما تشرع فيه البسملة وما ال تشرع فيه. -

ما تصح النيابة فيه وماال تصح النيابة فيه عن قاعدة  الفرق بين -
 المكلف.

                                                           
 .6األشباه والنظائر للسيوطي   ( ـ5)
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 الفرق بين ما يضمن وما ال يضمن. -

التمييز بين الفروع المتشابهة تصويرا المختلفة  فائدة علم الفروق:
حكما لمدرك خاص، وأشهر المؤلفات فيها عند الحنفية كتاب الفروق 

هـ(، وعند المالكية كتاب الفروق 260)ت ألبي المظفر النيسابوري
)أنوار البروق في أنواء الفروق(،  هـ( المسمى672للقرافي المالكي)ت

وذكر السيوطي في  ،الفرق واالستثناء(وعند الشافعية )اإلستغناء في 
األشباه والنظائر طائفة من المسائل المتشابهة، وعند الحنابلة: الفروق 

 هـ( مخطوط.797)ت البن سنينة

هو اإلخراج من متعدد بإال وأخواتها، وأشهر الكتب  االستثناء: -
في جامعة أم  هالمؤلفة فيه )اإلستغناء في الفرق واالستثناء( للبكري حقق

لقرى د سعود الثبيتي، وقد مارس السيوطي في كتابه الذي معنا ا
ويفرع عليها ثم يقول: وخرج عن ذلك القاعدة  االستثناء كثيرا، فيذكر

 صور ويذكرها.

 ومن أمثلة االستثناء عند البكري:
منها صالة  استقبال القبلة شرط في صحة الصالة إال في مسائل.. -

 النافلة في السفر... شدة الخوف

الدم الذي تراه : طالق في الحيض بدعي إال في مسألة وهيال -
 الحامل على ترتيب أدوار الحيض..

: الخنزير ومنهاالكلب  منها:كل حيوان حي طاهر إال في مسائل  -
.... 

 ومنهااآلدمي على الصحيح الميتات كلها نجسة إال في مسائل:  -
 ...السمك

األشباه والنظائر، هذا ما تيسر من تمهيد لهذا الفن، وإلى تهذيب 
 وباهلل االستعانة ومنه التوفيق.
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هَ فِي َكَماِلِه َعْن اأْلَْشبَاِه َوالنََّظائِِر، َوتَقَدََّس فِي  نَْحَمدَُك يَا َمْن تََنزَّ

َجاَلِلِه َعْن أَْن تُْدِرَكهُ اأْلَْبَصاُر، أَْو تُِحيَط بِِه اأْلَْفَكاُر، أَْو تَْعُزَب َعْنهُ 

َر بِاْلِكْبِريَاِء َوتََردَّى بِاْلعََظمَ  َمائُِر، َوتَأَزَّ ِة، َفَمْن نَاَزَعهُ َواِحدًا ِمْنُهَما الضَّ

فَُهَو اْلَمْقُصوُم اْلبَائُِر، َوَنْشَهدُ أَْن اَل إلَهَ إالَّ أَْنَت َوْحدََك اَل َشِريَك لََك َشَهادَةً 

ْخاَلِص أََمايِرُ   ، َوتُْبِهُج قَائِلََها بِأَْعَظِم اْلبََشائِِر، َونَْشَهدُ أَنَّ (5)يَلُوُح َعلَْيَها ِلْْلِ

دًا َعْبدَُك َوَرُسولَُك أَْفَضُل َمْن نََسْلتَهُ ِمْن ُظُهوِر اأْلََماِثِل َوبُُطوِن  َسي ِدَنَا ُمَحمَّ

َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه ذَِوي اْلفَْضِل السَّائِِر، َصاَلةً َوَساَلًما  @اْلَحَرائِِر،

 نَعُدُُّهَما َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن أَْعَظِم الذََّخائِِر.

ا بَْعدُ: فَِعْلُم اْلِفْقِه بُُحوُرهُ َزاِخَرةٌ، َوِريَاُضهُ نَاِضَرةٌ، َونُُجوُمهُ أَ  مَّ

َرةٌ. اَل يَْفنَى ِبَكثَْرةِ  َرةٌ، َوفُُروُعهُ ثَابِتَةٌ ُمَحرَّ َزاِهَرةٌ، َوأُُصولُهُ ثَاِبتَةٌ ُمقَرَّ

َماِن ِعزُّ  ْنفَاِق َكْنُزهُ، َواَل َيْبلَى َعلَى ُطوِل الزَّ اُمهُ، اإْلِ يِن َوقُوَّ هُ. أَْهلُهُ قَِواُم الد ِ

 َوِبِهْم ائْتِاَلفُهُ َواْنِتَظاُمهُ:

 بِيييييُض اْلُوُجييييوِه، َكِريَمييييةٌ أَْحَسييييابُُهمْ 
 

لِ  ييييَراِز اأْلَوَّ  ُشييييمُّ اأْلُنُييييوِف، ِمييييْن الط ِ
 

ُعوا َهذَا اْلِفْقهَ فُنُونًا َوأَْنَواًعا، َوتََطاَولُوا فِي  اْستِْنبَاِطِه يَدًا َولَقَْد نَوَّ

َوبَاًعا، َوَكاَن ِمْن أََجل ِ أَْنَواِعِه َمْعِرفَة َنَظائِِر اْلفُُروعِ َوأَْشبَاِهَها، َوَضمُّ 

اْلُمْفَردَاِت إلَى أََخَواِتَها َوأَْشَكاِلَها، َولََعْمِري، إنَّ َهذَا اْلفَنَّ اَل يُْدَرُك بِالتََّمن ِي، 

 َعلَّ َولَْو أَن ِي.َواَل يُنَاُل بَِسْوَف َولَ 

َهذَا، َوَطالََما َجَمْعت ِمْن َهذَا النَّْوعِ ُجُموًعا، َوتَتَبَّْعت َنَظائَِر اْلَمَسائِل 

أُُصواًل َوفُُروًعا َحتَّى أَْوَعْيُت ِمْن ذَِلَك َمْجُموًعا َجُموًعا، َوأَْبدَْيت ِفيِه تَأِْليفًا 

 نُوًعا، َوَرتَّْبتُهُ َعلَى ُكتٍُب َسْبعٍَة:لَِطيفًا، اَل َمْقُطوًعا فَْضلُهُ َواَل َممْ 

ِل: اْلَخْمِس الَّتِي ذََكَر اأْلَْصَحاُب أَنَّ القواعد فِي َشْرحِ  اْلِكتَاِب اأْلَوَّ

 َجِميَع َمَسائِِل اْلِفْقِه تَْرِجُع إلَْيَها.

                                                           
 لعلها جمع أمارة أي عالمة.  ( ـ5)
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ُج َعَلْيَها َما اَل َينْ  قواعدِفي  اْلِكتَاِب الثَّانِي: َحِصُر ِمْن ُكل ِيٍَّة َيتََخرَّ

َوِر اْلُجْزئِيَِّة، َوِهَي أَْربَعُوَن   .قاعدةالصُّ

اْلُمْختَلَِف فِيَها، َواَل يُْطلَُق التَّْرِجيُح  القواعدفِي  اْلِكتَاِب الثَّاِلِث:

ِلُظُهوِر دَِليِل أََحِد اْلقَْولَْيِن فِي بَْعِضَها َوُمقَابِِلِه فِي بَْعٍض، َوِهَي ِعْشُروَن 

 .قاعدة

ابِعُ اْلكِ  ِفي أَْحَكاٍم َيْكثُُر دَْوُرَها، َويَْقبُُح بِاْلفَِقيِه َجْهلَُها:  :(5)تَاُب الرَّ

َكأَْحَكاِم النَّاِسي، َواْلَجاِهِل َواْلُمْكَرِه َوالنَّائِِم َواْلَمْجنُون َواْلُمْغَمى َعلَْيِه 

ِ َواْلعَْبِد َواْلُمبَعَِّض، َواأْلُْنثَ  بِي  ى، َواْلُخْنثَى، َواْلُمتََحي َِرِة، َوالسَّْكَراِن َوالصَّ

، َواْلَمَحاِرِم َواْلَوَلِد، َواْلَوْطِء، َواْلعُقُوِد،  َواأْلَْعَمى، َواْلَكافِِر، َواْلَجان ِ

َشاَرةِ، َواْلِمْلِك،  ِريحِ، َواْلِكنَايَِة، َوالتَّْعِريِض، َواْلِكتَابَِة َواإْلِ َواْلفُُسوخِ، َوالصَّ

ِة َوالدَّْيِن، َوثَمَ  ِن اْلِمثِْل، َوأُْجَرةِ اْلِمثِْل، َوَمْهِر اْلِمثِْل، َوالذََّهِب َواْلِفضَّ

َطِب، َواْلِعنَِب،  ِ، َوالرُّ َواْلَمْسَكِن َواْلَخاِدِم، َوُكتُِب اْلفَِقيِه َوِساَلحِ اْلُجْنِدي 

َشاَعِة، َواْلعَدَالَِة، َوالشَّْرِط، َوالتَّْعِليِق، َوااِلْستِثْنَاِء، َوالدَّْوِر، َواْلَحْصِر، وَ  اإْلِ

ِل، َوالتََّعبُِّديَِّة، َواْلُمَوااَلةِ  ْدَراِك، َوالتََّحمُّ َعادَةِ، َواإْلِ ؛ َواأْلَدَاِء، َواْلقََضاِء، َواإْلِ

َوفُُروِض اْلِكفَايَِة، َوُسَنِنَها َوالسَّفَِر، َواْلَحَرِم، َواْلَمَساِجِد َوَغْيِر ذَِلَك، َوفِي 

اٌت َوَزَوائِدُ، تُْبِهُج النَّاِظَر، َوتَُسرُّ اْلَخاِطَر. قواعد ِضْمِن ذَِلكَ   َوفََوائِدُ، َوتَِتمَّ

فِي َنَظائِِر اأْلَْبَواِب، أَْعنِي الَّتِي ِهَي ِمْن بَاٍب  اْلِكتَاِب اْلَخاِمِس:

لَِّذي يَِليِه َواِحٍد، ُمَرتَّبَةً َعلَى، أَْبَواِب اْلِفْقِه َواْلُمَخاَطُب بَِهذَا اْلبَاِب َواَ 

 اْلُمْبتَِدئُوَن.

 فِيَما اْفتََرقَْت فِيِه اأْلَْبَواُب اْلُمتََشاِبَهةُ. اْلِكتَاِب السَّاِدِس:

 فِي نََظاِئَر َشتَّى. اْلِكتَاِب السَّاِبعِ:

ِكتَاٍب ِمْن َهِذِه اْلُكتُِب السَّْبعَِة لَْو أُْفِردَ بِالتَّْصنِيِف لََكاَن  كل َواْعلَْم أَنَّ 

 تَْرَجَمٍة ِمْن تََراِجِمِه تَْصلُُح أَْن تَُكوَن ُمَؤلَّفًا َحافِاًل. كل ِكتَابًا َكاِماًل، َبلْ 

بِأَْصِلَها ِمْن اْلَحِديِث َواأْلَثَِر، َوَحْيُث َكاَن فِي  قاعدة كل َوقَْد َصدَّْرتُ 

الشََّواِهِد ِلتَْقِويَتِِه إْسنَاِد اْلَحِديِث َضْعٌف أَْعَمْلُت َجْهِدي ِفي تَتَبُّعِ الطُُّرِق وَ 

                                                           
هذا الكتاب مع الكتاب الخامس والسابع تم حذفها من هذا التهذيب عدا ما فيها من قواعد  ( ـ5)
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َعلَى َوْجٍه ُمْختََصٍر، َوَهذَا أَْمٌر اَل تََرى َعْينََك اآْلَن فَِقيًها يَْقِدُر َعلَْيِه، َواَل 

ْلَت ِكتَابِي َهذَا َعِلْمَت أَنَّهُ نُْخبَةُ ُعْمٍر،  يَْلتَِفُت ِبَوْجِهِه إلَْيِه، َوأَْنَت إذَا تَأَمَّ

اِت، ـُ ى ِمْن اْلَمبَاِحِث اْلمَوُزْبدَةُ دَْهٍر، َحوَ  اِت، َوأََعاَن ِعْندَ نُُزوِل اْلُمِلمَّ ِهمَّ

اِت، فَإِن ِي َعَمْدُت ِفيِه إلَى ُمْقفَاَلٍت فََفتَْحتَُها،  َوأَنَاَر ُمْشِكاَلِت اْلَمَسائِِل اْلُمْدلَِهمَّ

ْصتَُها، َوَغَرائِ  اَلٍت فَلَخَّ َب قَلَّ أَْن تُوَجدَ َوُمْعِضاَلٍت فَنَقَّْحتَُها، َوُمَطوَّ

َواَل  ، َعلَى أَنَّا اَل نَتَِّكُل َعلَى اأْلَْحَساِب َواأْلَْنَسابِ  َمْنُصوَصةً فَنََصْصتَُها.

 :لُّ َعْن َطلَِب اْلَمعَاِلي بِااِلْكتَِسابِ نَكِ 

 لَْسيييييييييينَا َوإِْن ُكنَّييييييييييا ذَِوي َحَسييييييييييبٍ 
 

 يَْوًمييييييييا َعلَييييييييى اأْلَْحَسيييييييياِب نَتَِّكييييييييلُ 
 

 َكانَيييييييييْت أََوائِلنَيييييييييا نَْبنِيييييييييي َكَميييييييييا
 

 تَْبنِييييييي َونَْفعَييييييُل ِمثْييييييَل َمييييييا فَعَلُييييييوا
 

 فَْصل

اْعلَْم أَنَّ فَن  اأْلَْشبَاه َوالنََّظائِر فَن  َعِظيم، بِِه يُطََّلع َعلَى َحقَاِئق اْلِفْقه 

ى َوَمدَاِركه، َوَمآِخذه َوأَْسَراره، َويُتََمهَّر فِي فَْهمه َواْستِْحَضاره، َويُْقتَدَر َعلَ 

ْلَحاق َوالتَّْخِريج، َوَمْعِرفَة أَْحَكام اْلَمَسائِل الَّتِي لَْيَسْت ِبَمْسُطوَرةٍ،  اإْلِ

َمان، َوِلَهذَا قَاَل بَْعض  َواْلَحَواِدث َواْلَوقَائِع الَِّتي اَل تَْنقَِضي َعلَى َمَمر  الزَّ

 أَْصَحابنَا: اْلِفْقه َمْعِرفَة النََّظائِر.

َك أَْصاًل ِمْن َكاَلم ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َكتََب إلَى أَبِي َوقَْد َوَجْدت ِلذَلِ 

ا بَْعدُ: فَإِنَّ اْلقََضاَء فَِريَضةٌ ُمْحَكَمةٌ َوُسنَّةٌ ُمتََّبعَةٌ  ِ: "أَمَّ ُموَسى اأْلَْشعَِري 

ٍ اَل َنفَاذَ لَهُ  ،فَاْفَهْم إذَا أُْدِلَي إلَْيكَ  ، اَل َيْمنَعَُك قََضاٌء فَإِنَّهُ اَل َيْنفَُع تََكلٌُّم ِبَحق 

، فَإِنَّ  قََضْيتَهُ، َراَجْعَت ِفيِه نَْفَسَك، َوُهِديَت فِيِه ِلُرْشِدَك، أَْن تَُراِجَع اْلَحقَّ

ِ َخْيٌر ِمْن التََّماِدي فِي اْلبَاِطِل، اْلفَْهَم اْلفَْهَم فِيَما  اْلَحقَّ قَِديٌم، َوُمَراَجعَةُ اْلَحق 

ا لَْم َيْبلُْغَك فِي اْلِكتَاِب َوالسُّنَِّة، اْعِرْف اأْلَْمثَاَل يَْختَِلُج فِي َصْدِركَ  ، ِممَّ

،  هللاَواأْلَْشبَاهَ ثُمَّ قِْس اأْلُُموَر ِعْندََك، فَاْعِمْد إلَى أََحب َِها إلَى  ِ َوأَْشبَِهَها بِاْلَحق 

 .(5)فِيَما تََرى "

 َ ْمر ِبتَتَبُّعِ النََّظائِر َهِذِه قِْطعَة ِمْن ِكتَابه، َوِهَي َصِريَحة فِي اأْل

 َوِحْفظَها، ِليُقَاَس َعلَْيَها َما لَْيَس بَِمْنقُوٍل.

ِ " إَشاَرة إلَى  هللاَوفِي قَْوله: " فَاْعِمْد إلَى أََحب َِها إلَى  َوأَْشبَِهَها بِاْلَحق 

ِه َوُهَو اْلفَن  أَنَّ ِمْن النََّظائِر َما يَُخاِلف نََظاِئره فِي اْلُحْكم ِلُمْدَرٍك َخاص ٍ بِ 
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ى بِاْلفُُروِق الَِّذي يُْذَكر فِيِه اْلفَْرق َبْين النََّظائِر اْلُمتَِّحدَة تَْصِويًرا  اْلُمَسمَّ

 َوَمْعنًى، اْلُمْختَِلفَة ُحْكًما َوِعلَّة.

َوفِي قَْوله: " فِيَما تََرى " إَشاَرة إلَى أَنَّ اْلُمْجتَِهد إنََّما يَُكلَّف ِبَما َظنَّهُ 

َوابًا، َولَْيَس َعلَْيِه أَْن يُْدِرك اْلَحق  فِي نَْفس اأْلَْمر، َواَل أَْن يَِصَل إلَى صَ 

 اْليَِقين، َوإِلَى أَنَّ اْلُمْجتَِهد اَل يُقَل ِد َغْيره.
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ل  اْلِكتَاب اأْلَوَّ
تَْرِجع  أَنَّ َجِميع َمَسائِل اْلِفْقه فِي َشْرح القواعد اْلَخْمس الَّتِي ذََكَر اأْلَْصَحاب

 إلَْيَها

 القاعدة اأْلُولَى

 اأْلُُموُر بَِمقَاِصِدَها[]
 فِيَها َمبَاِحث:

ُل:المبحث   : اأْلَْصل ِفي َهِذِه القاعدة اأْلَوَّ

، َهذَا َحِديث َصِحيح َمْشُهور (5)«إنََّما اأْلَْعَماُل بِالن ِيَّاتِ » :@ قَْوله

تَّة َوَغْيُرُهْم  ة الس ِ  ِمْن َحِديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب.أَْخَرَجهُ اأْلَِئمَّ

ِحيحِ ِمْن َحِديِث َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص:  إنََّك لَْن تُْنِفَق نَفَقَةً »َوفِي الصَّ

، (1)«إالَّ أُِجْرَت فِيَها َحتَّى َما تَْجَعَل فِي فِي اْمَرأَتَِك، هللاتَْبتَِغي ِبَها َوْجهَ 

 .(4)«ِكْن ِجَهادٌ َوِنيَّةٌ َولَ »َوِمْن َحِديث اْبِن َعبَّاٍس: 

  

                                                           
 .922متفق عليه وهو الحديث األول في البخاري وفي مسلم ح  ( ـ5)
 .9774ح  2/9720، ومسلم 27ح  9/70متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ1)
 .9222ح  7/147، ومسلم 9428ح  2/98متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ4)
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 اْلَمْبَحث الثَّانِي: فِيَما يَْرِجع إلَى َهِذِه القاعدة ِمْن أَْبَواب اْلِفْقه:

ة فِي تَْعِظيم قَْدر َحِديث الن ِيَّة:  اْعلَْم أَنَّهُ قَْد تََواتََر النَّْقل َعْن اأْلَِئمَّ

 ِ َشْيء أَْجَمَع َوأَْغَنى َوأَْكثََر  @قَاَل أَبُو ُعبَْيدَةَ: لَْيَس ِفي أَْخبَاِر النَِّبي 

ٍ، َواْبُن  َمام الشَّافِِعيُّ َوأَْحَمدُ ْبُن َحْنبٍَل َواْبُن َمْهِدي  فَائِدَةً ِمْنهُ، َواتَّفََق اإْلِ

ِ، َوأَبُو دَاُود، َوالدَّاَرقُْطنِي  َوَغْيرُ  ُهْم َعلَى أَنَّهُ ثُلُث اْلِعْلم، َوِمْنُهْم َمْن اْلَمِدينِي 

هَ اْلبَْيَهِقيُّ َكْونه ثُلُث اْلِعْلم: بِأَنَّ َكْسب اْلَعْبد يَقَع بِقَْلبِِه  قَاَل: ُرْبعه، َوَوجَّ

ن أِلَنََّها قَْد تَُكو؛ َوِلَسانه َوَجَواِرحه، فَالن ِيَّة أََحد أَْقَسامَها الثَّاَلثَة َوأَْرَجُحَها

نِيَّةُ اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن »ِعبَادَة ُمْستَِقلَّة، َوَغْيرَها َيْحتَاج إلَْيَها َوِمْن ثَمَّ َوَردَ 

 .(5)«َعَمِلِه.

َمام أَْحَمدَ يَدُلُّ َعلَى أَنَّهُ أََرادَ بَِكْونِِه ثُلُث اْلِعْلم، أَنَّهُ أََحد  َوَكاَلم اإْلِ

ْيَها َجِميع اأْلَْحَكام ِعْنده فَإِنَّهُ قَاَل: أُُصول الثَّاَلث الَّتِي تَُرد  إلَ  القواعد

ْساَلم َعلَى ثاََلثَة أََحاِديث: َحِديث  َمْن »، َوَحِديث (1)«اأْلَْعَماُل بِالن ِيَّةِ »اإْلِ

اْلَحاَلُل َبي ٌِن »، َوَحِديث (4)«أَْحدََث فِي أَْمِرنَا َهذَا َما لَْيَس ِمْنهُ فَُهَو َرد  

 .(3)«َبي ِنٌ َواْلَحَراُم 

اأْلَْعَماُل »َوقَاَل أَبُو دَاُود: َمدَار السُّنَّة َعلَى أَْربَعَة أََحاِديث: َحِديث 
، َوَحِديث (1)«ِمْن ُحْسِن إْساَلِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما اَل َيْعِنيهِ »، َوَحِديث «بِالن ِيَّاتِ 
َ َطي ٌِب اَل يَْقبَُل إالَّ »، َوَحِديث (6)«اْلَحاَلُل َبي ٌِن َواْلَحَراُم َبي ِنٌ " » إنَّ اَّللَّ
 .(7)«َطي ِبًا

ٍ أَْيًضا: َحِديث الن ِيَّة يَْدُخل فِي ثاََلِثيَن بَابًا ِمْن اْلِعْلِم.  َوقَاَل اْبُن َمْهِدي 

: يَْدُخل ِفي َسْبِعيَن بَابَا.  َوقَاَل الشَّافِِعيُّ

 َواب إْجَمااًل:قُْلت: َوَهذَا ِذْكر َما َيْرِجُع إلَْيِه ِمْن اأْلَبْ 

ِمْن ذَِلَك: ُرْبع اْلِعبَادَات بَِكَماِلِه، َكاْلُوُضوِء، َواْلغُْسل فَْرًضا َونَْفاًل، 
اْلُجْرُموِق إذَا َمَسَح اأْلَْعَلى َوُهَو َضِعيف َفيَْنِزل  َوَمْسح اْلُخف  فِي َمْسأَلَةِ 

م، َوإَِزالَة النََّجاَسة َعلَى َرأْيٍ، َوُغْسل اْلَمي ِت َعلَى  اْلبَلَل إلَى اأْلَْسفَل، َوالتََّيمُّ

                                                           
 .2166، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع رقم 2187ح  7/942أخرجه الطبراني في الكبير  ـ (5)
 .20ص  تقدم ( ـ1)
 .9694ح  2/9282، ومسلم 7716ح  2/948متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ4)
 .9211ح  2/9779، ومسلم 27ح  9/70متفق عليه: رواه البخاري ( ـ3)
 .7296ح  8/224رواه الترمذي  ( ـ1)
 .74ص  تقدم. ( ـ6)
 .9092ح  7/602رواه مسلم  ( ـ7)
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اَلة  ينَة أَْو َغْيرَها، َوالصَّ بَّة بِقَْصِد الز ِ َرأْي، َواأْلََوانِي فِي َمْسأَلَة الضَّ
 َ ْنَواِعَها: فَْرض َعْين َوِكفَايَة، َوَراتِبَة َوُسنَّة، َونَْفاًل ُمْطلَقًا، َواْلقَْصر، بِأ

َماَمة َوااِلْقِتدَاء، َوُسُجود الت ِاَلَوة َوالشُّْكر، َوُخْطبَة اْلُجُمعَِة  َواْلَجْمع، َواإْلِ
كَ  ،َعلَى َرأْي َحد اْلَوْجَهْيِن، َواأْلَذَانَعلَى أَ  ِ أَْو َوأَدَاء الزَّ اة، َواْستِْعَمال اْلُحِلي 

 ،ِ َكِوي  َكْنزه، َوالت َِجاَرة َواْلِقْنيَة، َواْلِخْلَطة َعلَى َرأْي، َوَبْيع اْلَمال الزَّ
ْوم فَْرًضا َونَْفاًل، َوااِلْعتَِكاف، َواْلَحج  َواْلعُْمَرة  ع، َوالصَّ َوَصدَقَة التََّطوُّ

َوُسنَّةً، َوالتََّحلُّل ِلْلُمْحَصِر، َوالتََّمتُّعِ َعلَى  َكذَِلَك، َوالطََّواف فَْرًضا َواِجبًا
َرأْي، َوُمَجاَوَزةِ اْلِميقَاِت، َوالسَّْعيِ، َواْلُوقُوِف َعلَى َرأْي، َواْلِفدَاء، 
َحايَا فَْرًضا َونَْفاًل، َوالنُّذُور، َواْلَكفَّاَرات، َواْلِجَهاد، َواْلِعتْق  ،َواْلَهدَايَا، َوالضَّ

ْدبِير َواْلِكتَابَة، َواْلَوِصيَّة، َوالن َِكاح، َواْلَوْقف، َوَسائِر اْلقَُرب، ِبَمْعنَى َوالتَّ 
ب بَِها إلَى اَّللَّ تَعَالَى، َوَكذَِلَك نَْشر  تََوقُّف ُحُصول الثََّواب َعلَى قَْصد التَّقَرُّ

َوإِقَاَمة اْلُحدُود، َوُكل  َما  ،ساْلِعْلم تَْعِليًما َوإِْفتَاًء َوتَْصِنيفًا، َواْلُحْكم بَْين النَّا
ل الشََّهادَات َوأَدَاُؤَها.  يَتَعَاَطاهُ اْلُحكَّام َواْلُواَلة، َوتََحمُّ

ي َعلَى اْلِعبَادَة  ِ بَْل يَْسِري ذَِلَك إلَى َسائِر اْلُمبَاَحات إذَا قُِصدَ بَِها التَّقَو 
َواْكتَِساب اْلَمال َوَغْير ذَِلَك، َوَكذَِلَك أَْو التََّوصُّل إلَْيَها، َكاأْلَْكِل، َوالنَّْوم، 

ْعفَاف أَْو تَْحِصيل اْلَولَد  الن َِكاح َواْلَوْطء إذَا قُِصدَ بِِه إقَاَمة السُّنَِّة أَْو اإْلِ
ة، َويَْندَِرج فِي ذَِلَك َما اَل يُْحَصى ِمْن اْلَمَسائِل. اِلح، َوتَْكثِير اأْلُمَّ  الصَّ

ا تَْدُخل فِيهِ  ِمْن اْلعُقُود َوَنْحوَها: ِكنَايَات اْلبَْيع َواْلِهبَة، َواْلَوْقف،  َوِممَّ
قَالَة، َواْلَوَكالَة، َوتَْفِويض  ْبَراء، َواْلَحَوالَة، َواإْلِ َمان، َواإْلِ َواْلقَْرض، َوالضَّ

َجاَرة َواْلَوِصيَّة، َواْلِعتْق، َوالتَّْدِبير، َواْلكِ  ْقَرار، َواإْلِ تَابَة، اْلقََضاء، َواإْلِ
َهار، َواأْلَْيَمان، َواْلقَْذف،  ياَلء، َوالظ ِ ْجعَة، َواإْلِ َوالطَّاَلق، َواْلُخْلع، َوالرَّ

 َواأْلََمان.

َويَْدُخل أَْيًضا فِيَها فِي َغْير اْلِكنَايَات فِي َمَساِئل َشتَّى: َكقَْصِد لَْفظ 
ِريح ِلَمْعنَاهُ، َونِيَّة اْلَمْعقُود َعلَْيِه فِي ا ْلَمبِيع َوالثََّمن، َوِعَوض اْلُخْلع، الصَّ

بَِوي  َوَنْحوه َوفِي الن َِكاحِ إذَا َنَوى َما  ،َواْلَمْنُكوَحة، َويَْدُخل فِي َبْيع اْلَمال الر ِ
َح بِِه َبَطلَ   .(5)لَْو َصرَّ

تَْمِييز اْلعَْمد َوِشْبِهِه ِمْن  منها:َوفِي اْلِقَصاص فِي َمَسائِل َكِثيَرة 

ل، أَْو  قَتََل اْلَوِكيل فِي اْلِقَصاص إذَا منهاواْلَخَطأ،  إْن قََصدَ قَتْله َعْن اْلُمَوك ِ

دَّة، َوفِي السَِّرقَة فِيَما إذَا أََخذَ آاَلت اْلَماَلِهي  قَتَلَهُ بَِشْهَوةِ نَْفسه. َوفِي الر ِ

ذَ الدَّائِن َمال بِقَْصِد َكْسرَها َوإِْشَهارَها أَْو بِقَْصِد َسِرقَتَها، َوفِيَما إذَا أَخَ 

لالْ  ، َويُْقَطع فِي الثَّانِي َمِديِن بِقَْصِد ااِلْسِتيفَاء أَْو السَِّرقَة فَاَل يُْقَطع فِي اأْلَوَّ

                                                           
 كأن يصرح بالتأقيت فيكون متعة، أو يصرح بالتحليل فال يصح. ( ـ5)
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بِأََحِدِهَما َرْهن، فَأَدَّى أََحدهَما  دَْينَاِن ِلَرُجلٍ  فَلَْو َكاَن َعلَْيهِ َوفِي أَدَاء الدَّْين 

ْهن، انْ   َصَرَف إلَْيِه َواْلقَْول قَْوله فِي ِنيَّته.َوَنَوى بِِه دَْين الرَّ

َوفِي اللُّقََطة بِقَْصِد اْلِحْفظ أَْو التَّْمِليك، َوِفيَما لَْو أَْسلََم َعلَى أَْكثَر ِمْن 

أَْربَع، فَقَاَل: فََسْخت ِنَكاح َهِذِه، فَإِْن نََوى بِِه الطَّاَلق َكاَن تَْعِيينًا اِلْختِيَاِر 

ا لَْو ْن َنَوى اْلِفَراق أَْو أَْطلََق ُحِمَل َعلَى اْخِتيَار اْلِفَراق، َوفِيمَ الن َِكاح، َوإِ 

ة، فَإِنَّ اْلَولَد َينْ  َوِطَئ أََمة بُِشْبَهةٍ  ا، َوُهَو َيُظن َها َزْوَجته اْلُحرَّ َوفِيَما لَْو عَِقد ُحرَّ

َمْن َوِطَئ اْمَرأَة َيْعتَِقد َوُهَو َيْعتَِقد َعدَم ِحل ه، كَ عَاَطى فِْعل َشْيء ُمبَاح لَهُ تَ 

أَْو قَتََل َمْن يَْعتَِقدهُ َمْعُصوَما،  ،أَْجَنبِيَّة، َوأَنَّهُ َزاٍن بَِها، فَإِذَا ِهَي َحِليلَته أَنََّها

 فَبَاَن ِمْلَكهُ. أَْو أَتْلََف َمااًل ِلَغْيِرهِ فَبَاَن أَنَّهُ يَْستَِحقُّ دََمهُ، 

يِن: َيْجِري َعلَْيِه ُحْكم اْلفَاِسق ِلُجْرأَتِِه َعلَى اَّللَّ قَاَل الشَّْيخ ِعزُّ  ؛ الد ِ

أِلَنَّ اْلعَدَالَة إنََّما ُشِرَطْت ِلتَْحُصَل الث ِقَةُ بِِصْدِقِه، َوأَدَاء اأْلََمانَة، َوقَْد 

 اْنَخَرَمْت الث ِقَةُ بِذَِلَك، ِلُجْرأَتِِه بِاْرِتَكاِب َما َيْعتَِقدُهُ َكِبيَرة.

ا َمفَاِسد اآْلِخَرة فَاَل يُعَذَُّب تَْعِذيب َزاٍن َواَل قَاتِل، َواَل آِكٍل قَ  اَل: َوأَمَّ

أِلَنَّ َعذَاب اآْلِخَرة ُمَرتَّب َعلَى تََرتُّب اْلَمفَاِسد فِي اْلغَاِلب،  ؛َمااًل َحَراًما

 َكَما أَنَّ ثََوابَها ُمَرتَّب َعلَى تََرتُّب اْلَمَصاِلح فِي اْلغَاِلب.

أِلَْجِل ُجْرأَته ؛ قَاَل: َوالظَّاِهر أَنَّهُ اَل يُعَذَّب تَْعِذيَب َمْن اْرتََكَب َصِغيَرةً 

ِغيَرة َواْلَكبِيَرة.؛ َواْنِتَهاك اْلُحْرَمة ًطا َبْين الصَّ  بَْل َعذَابَا ُمتََوس ِ

َرتَّب َعَلْيِه َوَعْكس َهذَا: َمْن َوِطَئ أَْجَنبِيَّة َوُهَو يَُظن َها َحِليلَة لَهُ اَل َيتَ 

انِي اْعِتبَاًرا ِبِنيَِّتِه  َشْيء ِمْن اْلعُقُوبَات اْلُمَؤاَخذَات اْلُمتََرت ِبَة َعَلى الزَّ

 َوَمْقِصده.

َوتَْدُخل الن ِيَّة أَْيًضا: فِي َعِصير اْلِعنَب بِقَْصِد اْلَخل ِيَِّة َواْلَخْمِريَّة، َوفِي 

 إْن قََصدَ اْلَهْجر َوإاِلَّ فَاَل. هُ َحَراماَلثَة أَيَّام فَإِنَّ اْلَهْجر فَْوق ثَ 

ينَة فَْوق ثاََلثَة أَيَّام ِلَمْوِت َغْير  يب َوالز ِ َوَنِظيره أَْيًضا: تَْرك الط ِ

َم َوإاِلَّ َفاَل  ْحدَاد ُحر ِ ْوج، فَإِنَّهُ إْن َكاَن بَِقْصِد اإْلِ َوتَْدُخل أَْيًضا فِي ِنيَّة  ،الزَّ

اَلة، َوقَِراَءة اْلقُْرآن ُجنُبَا بِقَْصِدِه، أَْو ع قَْطع السَّفَر، َوقَطْ  اْلِقَراَءة فِي الصَّ

ْفَهام، َوفِي اْلَجعَالَِة إذَا اْلتََزَم ُجْعاًل  اَلة بِقَْصِد اإْلِ ْكر، َوفِي الصَّ بِقَْصِد الذ ِ

ل، َوإِْن قََصدَ ِلُمعَيٍَّن فََشاَرَكهُ َغْيره فِي اْلعََمل إْن قََصدَ إَعاَنته فَلَهُ كل اْلُجعْ 

 اْلعََمل ِلْلَماِلِك فَلَهُ قِْسطه َواَل َشْيء ِلْلُمَشاِرِك، َوِفي الذَّبَائِح.
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 أَْو أَْكثَر، دََخلَْت فِيَها الن ِيَّة َكَما تََرى. فََهِذِه َسْبعُوَن بَابًا
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  يَما شرعت الن ِيَّة أِلَْجِلهِ ْبَحث الثَّاِلث: فِ ـَ اْلم

تَْمِييز اْلِعبَادَات ِمْن اْلعَادَات، َوتَْمِييز ُرتَب  منها:م  اْلَمْقُصودُ اأْلَهَ 

التََّنظُّف يَتََردَّد بَْين  َبْعض، َكاْلُوُضوِء َواْلغُْسل اْلِعبَادَات بَْعضَها ِمنْ 

د ْمَساك َعْن اْلُمْفِطَرات قَْد َيكُ  َوالتَّبَرُّ يَِّة َوالتَّدَاِويَواْلِعبَادَة، َواإْلِ أَْو  ون ِلْلُحم ِ

ِة، َودَْفُع اْلَمال قَْد يَُكون ِلاِلْستَِراحَ  ِه، َواْلُجلُوس فِي اْلَمْسِجدِلعَدَِم اْلَحاَجة إلَيْ 

، َوقَ  ْو َوْصلهقَْد يَُكون ِهبَة أَ ِلْلغَْيِر  َكاةِ ِلغََرٍض دُْنيَِوي   ْد يَُكون قُْربَة َكالزَّ

دَقَة َواْلَكفَّاَرة، َوالذَّْبح ِب بِإَِراقَِة بِقَْصِد اأْلَْكل  قَْد َيُكون َوالصَّ َوقَْد َيُكون ِللتَّقَرُّ

َماء، فَُشِرَعْت الن ِيَّة ِلتَْميِيِز اْلقَُرِب ِمْن َغْيرَها، َوُكل  ِمْن اْلُوُضوء  الد ِ

م  ْوم َوَنْحوَها قَْد يَُكون فَْرَضا َونَْذًرا َونَْفاًل، َوالتَّيَمُّ اَلة َوالصَّ َواْلغُْسل َوالصَّ

يَُكون َعْن اْلَحدَث أَْو اْلَجنَابَة َوُصوَرته َواِحدَة، فَُشِرَعْت ِلتَْميِيِز ُرتَب قَْد 

 اْلِعبَادَات بَْعضَها ِمْن بَْعض.

 َوِمْن ثَمَّ تََرتََّب َعلَى ذَِلَك أُُموٌر:

َعدَم اْشتَِراط الن ِيَّة فِي ِعبَادَة اَل تَُكون َعادَة أَْو اَل تَْلتَِبس  أََحدَها:

يَماِن بِ بِغَ  َجاء، َوقَِراَءة  اهللْيِرَها، َكاإْلِ تَعَالَى، َواْلَمْعِرفَة َواْلَخْوف َوالرَّ

فِي اْلِقَراَءة إذَا  @ َيِجبنََّها ُمتََمي َِزة بُِصوَرِتَها، َنعَْم ألَ ؛ اْلقُْرآن، َواأْلَْذَكارِ 

 .َكانَْت َمْنذُوَرة، ِلتَْميِيِز اْلفَْرض ِمْن َغْيره

اَلة َعلَى النَّبِي  َوقِيَاسه: إ ْكر َوالصَّ َكذَِلَك، نَعَْم إْن نَذََر  @ْن نَذََر الذ ِ

اَلة َعلَْيِه ُكلََّما ذُِكَر، فَاَلَِّذي يَْظَهر ِلي أَنَّ ذَِلَك اَل يَْحتَاج إلَى ِنيَّة ِلتََميُِّزِه  الصَّ

ا اأْلَذَان: فَاْلَمْشُهور أَنَّهُ اَل َيْحتَاج إ لَى ِنيَّة. َوفِيِه َوْجه فِي اْلبَْحِر، بَِسبَبِِه، َوأَمَّ

اَلة، َكَما َسَيأْتِي، فَأَْوَجَب ِفيِه الن ِيَّة  َوَكأَنَّهُ َرأَى أَنَّهُ يُْستََحبُّ ِلغَْيِر الصَّ

 ِللتَّْميِيِز.

ض ِلْلفَْرِضيَِّة فِيَها  ا ُخْطبَة اْلُجُمعَة: فَِفي اْشتَِراط ِنيَّتَها َوالتَّعَرُّ َوأَمَّ

 .ِخاَلف

نَا َوَغْيره، فَلَْم يَْحتَْج إلَى نِيٍَّة ِلُحُصوِل  ا التُُّروُك: َكتَْرِك الز ِ َوأَمَّ

ِ بَِكْونِِه لَْم يُوَجد، َوإِْن  يَُكْن ِنيَّة، َنعَْم لم اْلَمْقُصود ِمْنَها َوُهَو اْجِتنَاب اْلَمْنِهي 

 لتَّْرك. يُْحتَاج إلَْيَها فِي ُحُصول الثََّواب اْلُمتََرت ِب َعَلى ا
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ا تََردَّدَْت إَزالَة النََّجاَسة َبْين أَْصلَْيِن: اأْلَْفعَال ِمْن َحْيُث إنََّها فِْعل،  َولَمَّ

َح  َوالتُُّروكُ  ِمْن َحْيُث إنََّها قَِريبَةٌ ِمْنَها َجَرى فِي اْشتَِراِط الن ِيَِّة ِخاَلٌف، َوَرجَّ

 اأْلَْكثَُروَن َعدََمهُ تَْغِليبًا ِلُمَشابََهِة التُُّروِك.

؛ َوَنِظير ذَِلَك أَْيًضا: ُغْسل اْلَمي ِت، َواأْلََصحُّ فِيِه أَْيًضا َعدَُم ااِلْشتَِراطِ 

 د ِمْنهُ التَّْنِظيف َكإَِزالَِة النََّجاَسة.أِلَنَّ اْلقَصْ 

اَلة َهْل تُْشتََرط؟ َواأْلََصح  اَل ؛ َوَنِظيره أَْيًضا ِنيَِّة اْلُخُروج ِمْن الصَّ

ْقدَاِم، اَل بِالتَّْرِك. َماُم: أِلَنَّ الن ِيَّة إنََّما تَِليق بِاإْلِ  قَاَل اإْلِ

ِقَراِن، َهْل يُْشتََرط فِيِه نِيَّةُ التَّْفِرقَِة؟ َوَنِظيره أَْيًضا: َصْوم التََّمتُّع َوالْ 

: اَل   أِلَنََّها َحاِصلَة بِدُوِنَها.؛ َواأْلََصح 

: اَل  ؛ َوَنِظيره أَْيًضا: نِيَّة التََّمتُّع َهْل تُْشتََرط فِي ُوُجوب الدَّم؟ َواأْلََصح 

ِ ِمْن اْلمِ  ْحَرام ِلْلَحج   يقَات، َوذَِلَك َمْوُجود بِدُونَِها.أِلَنَّهُ ُمتَعَل ِق ِبتَْرِك اإْلِ

: اَل  ََّرْت ؛ َونَِظيره أَْيًضا: نِيَّة اْلِخْلَطة، َهْل تُْشتََرط؟ َواأْلََصح  أِلَنََّها إنََّما أَث

َكاة ِلاِلْقتَِصاِر َعلَى ُمْؤنَة َواِحدَة َوذَِلَك َحاِصل بِدُونَِها. َوُمقَابِل اأْلََصح   فِي الزَّ

ى َجانِب اْلِعبَادَات، فَقَاَس ُغْسل اْلَمي ِت َعلَى ُغْسَل اْلَجنَابَة، فِي اْلُكل  َراعَ 

اَلتَْيِن، فَإِنَّهُ َجَمَع بَْين نُُسَكْيِن، َوِلَهذَا َجَرى فِي  َوالتََّمتَُّع َعلَى اْلَجْمع بَْين الصَّ

هُ اَل يُْشتََرط فِيِه َوْقت نِيَّته اْلِخاَلف فِي َوْقت نِيَّة اْلَجْمع، َوفِي اْلَجْمع َوْجه أَنَّ 

اَلة، َوُصوَرة  ، قَاَل: أِلَنَّهُ لَْيَس بِعََمٍل، َوإِنََّما اْلعََمل الصَّ الن ِيَّة، َواْختَاَرهُ اْلبُْلِقينِيُّ

اْلَجْمع َحاِصلَة بِدُوِن نِيَّة َوِلَهذَا اَل تَِجب فِي َجْمع التَّأِْخير، نَعَْم يَِجب فِيِه أَْن 

 ر بِنِيَِّة اْلَجْمع. يَُكون التَّأِْخي

َويُْشتََرط َكْون َهِذِه الن ِيَّة فِي َوْقت اأْلُولَى ِبَحْيُث َيْبَقى ِمْن َوْقتَها بِقَْدِر 

َر بَِغْيِر نِيَّة اْلَجْمع َحتَّى َخَرَج اْلَوْقُت أَْو َضاَق ِبَحْيُث اَل  َما يََسعَها، فَإِْن أَخَّ

 ُ  ولَى قََضاًء. يََسُع اْلفَْرَض َعَصى َوَصاَرْت اأْل

اَلة  ُمَوسَّع إذَا لَْم يُْفَعل  َوفِي كل َواِجبَوالتَّْحِقيُق أَنَّ اأْلََصحَّ ِفي الصَّ

ل اْلَوْقت أَنَّهُ اَل بُدَّ ِعْند التَّأِْخير ِمْن اْلعَْزم َعلَى فِْعله فِي أَثْنَاء اْلَوْقت  .فِي أَوَّ

 يَما يَْلتَبِس دُون َغْيرهين فِ اأْلَْمر الثَّانِي: اْشتَِراُط التَّْعيِ 

اِهر فِي فََهذَا ظَ  ،«َوإِنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما َنَوى» @َودَِليل ذَِلَك قَْوله 

ل اْلَحِديث  اْشتَِراط التَّْعيِين؛ إنََّما اأْلَْعَماُل »أِلَنَّ أَْصل الن ِيَّة فُِهَم ِمْن أَوَّ

 « .بِالن ِيَّاتِ 
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ل اَلة، فَيُْشتََرط التَّْعِيين فِي اْلفََرائِض، ِلتََساِوي الظُّْهر : (5)فَِمْن اأْلَوَّ الصَّ

النََّوافِل َغْير  َواْلعَْصر فِْعاًل َوُصوَرة، فَاَل يَُمي ِز بَْينهَما إالَّ التَّْعيِيُن، َوفِي

َواِتِب، فَيُعَي ِنَها بِإَِضافَتَِها إلَى الظُّْهر َمثاًَل، َوَكوْ  اْلُمْطلَقَة نَها الَّتِي قَْبلَها َكالرَّ

 أَْو الَّتِي بَْعدَها، َواْلِعيدَْيِن، فَيَُعي ِنُهَما بِاْلِفْطِر َوالنَّْحر.

ض ِلذَِلكَ  يِن: يَْنبَِغي أَْن اَل َيِجب التَّعَرُّ أِلَنَُّهَما  ؛َوقَاَل الشَّْيُخ ِعزُّ الد ِ

فَات بِاْلَكفَّاَراِت َوالتََّراِويح، َوالضَُّحى، فَيُْلَحق ؛ يَْستَِويَاِن فِي َجِميع الص ِ

ا اُْشتُِهَرْت بِِه َهذَا َما ذُِكَر فِي َواْلِوتْر، َواْلُكُسوف، َوااِلْستِْسقَاء، فَيَُعي ِنَها ِبمَ 

ْوَضةِ  اَلة، َوبَِقَي نََوافِل  الرَّ َوأَْصِلَها َوَشْرحِ اْلُمَهذَِّب، فِي بَاب ِصفَة الصَّ

ْحَرام، َوالطََّواف.أَُخر ِمْنَها َركْ   عَتَا اإْلِ

اِت َعْن اْلِكفَايَِة أَنََّها تَْحُصل بُِمْطلَِق ومنها : التَِّحيَّة، فَنََقَل فِي اْلُمِهمَّ

اَلة، َواَل يُْشتََرط  .الصَّ  فِيَها التَّْعيِيُن ِباَل َشك ٍ

 .: َسنَةُ اْلُوُضوءِ ومنها

اْشتَِراط التَّْعيِين  اَل َشكَّ فِي: َصاَلة ااِلْستَِخاَرةِ َواْلَحاَجة، وَ ومنها

 فِيِهَما.

ْوم، َواْلَمْذَهب اْلَمْنُصوص الَِّذي قََطَع بِِه اأْلَْصَحاُب  َوِمْن ذَِلَك: الصَّ

اْشتَِراط التَّْعيِين فِيِه، ِلتَْمِييِز َرَمَضان ِمْن اْلقََضاء َوالنَّْذر، َواْلَكفَّاَرة، 

 .َواْلِفْديَة

َم فِي النََّوافِل اْلُمَرتَّبَة اْشتَِراُط التَّْعِيين فِي َرَواِتب َوقِيَاُس َما تَقَدَّ 

ْوم، َكَصْوِم َعَرفَةَ، َوَعاُشوَراَء، َوأَيَّاِم اْلبِيِض    .الصَّ

  

                                                           
 أي مما يلتبس بغيره. ( ـ5)
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 َوِمْن الثَّانِي: أَْعنِي َما اَل يُْشتََرُط فِيِه التَّْعِيين: 

ُعي َِن َغْيُرَها اْنَصَرَف إلَْيَها،  أِلَنَّهُ َلوْ ؛ الطََّهاَراُت، َواْلَحج  َواْلعُْمَرة

َكاةُ َواْلَكفَّاَراُت.  َوَكذَا الزَّ

 : (5)قاعدة

- : ض لَهُ ُجْملَة َوتَْفِصياًل إذَا َعيَّنَهُ َوأَْخَطأَ لَْم يَُضر   َما اَل يُْشتََرط التَّعَرُّ

َمام َمْن يَُصل ِي َخْلفه، أَْو  اَلةِ َوَزَمانَها، َوَكَما إذَا َعيََّن اإْلِ َكتَْعِييِن َمَكاِن الصَّ

  اء َواْلقََضاء فَبَاَن ِخاَلفه.َوَنَوى اأْلَدَ اْلغَْيم، أَْو َصاَم اأْلَِسير َصلَّى فِي 

ْوم َكا يِين، فَاْلَخَطأ فِيِه ُمْبِطل:َوَما يُْشتََرط فِيِه التَّعْ  - ْلَخَطِأ ِمْن الصَّ

اَلة َوَعْكسه، َوِمْن َصاَلةِ الظُّْهر إلَى اْلَعْصِر.  إلَى الصَّ

ُض لَهُ ُجْملَة  - إذَا َعيَّنَهُ اَل يُْشتََرط تَْعِيينُهُ تَْفِصياًل وَوَما يَِجب التَّعَرُّ

،  َوفِي ذَِلَك فُُروع: َوأَْخَطأَ َضرَّ

. َنَوى ااِلْقتِدَاء ِبَزْيٍد، أََحدَها:  فَبَاَن َعْمًرا لَْم يَِصح 

اَلة َعلَى َزْيٍد َفبَاَن َعْمًرا، أَْو َعلَى َرُجل فََكاَن  الثَّانِي: نََوى الصَّ

، َوَمِحل ه فِي الصُّوَرتَْيِن: َما لَْم يُِشْر، َكَما َسيَأِْتي  اْمَرأَة أَْو َعْكسه لَْم تَِصح 

َشاَرة  .فِي َمْبَحث اإْلِ

َكعَاِت، فَلَْو َنَوى الظُّْهَر َخمْ اَل يُْشتَ  الثَّاِلُث: ًسا أَْو َرُط تَْعِييُن َعدَِد الرَّ

.  ثاََلثًا، لَْم يَِصحَّ

َوَنِظير َهِذِه اْلَمْسأَلَِة: َمْن َصلَّى َعَلى َمْوتَى، اَل َيِجب تَْعِيين َعدَدهْم 

الصَّاَلة َعلَى اْلَجِميع  َواَل َمْعِرَفته، فَلَْو اْعتَقَدَُهْم َعَشَرةً فَبَانُوا أَْكثَر، أََعادَ 

 عَيَّن، قَالَهُ فِي اْلبَْحِر.أِلَنَّ فِيِهْم َمْن لَْم يَُصل ِ َعلَْيِه، َوُهَو َغْيُر مُ 

ة، َويُْحتََمل ِخاَلفه أِلَنَّ الن ِيَّة قَْد قَ  حَّ ، فَاأْلَْظَهر الص ِ اَل: َوإِْن بَانُوا أَقَل 

ائِد ِلَكْونِِه َمْعدُو  ًما، فَتَْبُطُل فِي اْلبَاقِي.بَُطلَْت فِي الزَّ

ابِع: َنَوى قََضاء ُظْهر َيْوم ااِلثْنَْيِن، َوَكاَن َعلَْيِه ُظْهر َيْوم  الرَّ

 الثُّاَلثَاء، لَْم يُْجِزئْهُ.

َنَوى لَْيلَة ااِلثَْنْيِن َصْوم َيْوم الثُّاَلثَاء، أَْو فِي َسنَة أَْربَع  اْلَخاِمس:

 لَْم يَِصح  بِاَل ِخاَلف. َصْوم َرَمَضان َسنَة ثاََلث،

                                                           
 في الخطأ في تعيين ما يشترط التعرض له وما ال يشترط. ( ـ5)
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ل ِمْن َرَمَضان، فَنََوى قََضاء اْليَْوم  السَّاِدس: َعلَْيِه قََضاء َيْوم اأْلَوَّ

.  الثَّانِي، لَْم يُْجِزئْهُ َعلَى اأْلََصح 

 َعيََّن َزَكاة َماِلِه اْلغَائِب، َفَكاَن تَاِلفًا لَْم يُْجِزئْهُ َعْن اْلَحاِضر. السَّابِع:

َهار فََكاَن َعلَْيِه َكفَّاَرة قَتْل لَْم يُْجِزئهُ. الثَّاِمن:  َنَوى َكفَّاَرة الظ ِ

 ْيِرِه.نََوى دَْينًا، َوبَاَن أَنَّهُ لَْيَس َعلَْيِه، لَْم يَقَع َعْن غَ  التَّاِسع:
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 َوَخَرَج َعْن ذَِلَك ُصَوٌر:

 َكاَن َحدَثه َغْيره، أَْو َرْفعَ َمثاًَل، وَ  ْو َنَوى َرْفَع َحدَث النَّْوملَ  منها:

اْلَحْيض َوَحدَثَها َع َحدَث أَْو َعْكسه، أَْو َرفْ َماع َوَجنَابَته بِاْحتِاَلِم َجنَابَة اْلجِ 

.؛ َخَطأ  ْو َعْكسهأَ  اْلَجنَابَة  َلْم يَُضر  َوَصحَّ اْلُوُضوء َواْلغُْسل فِي اأْلََصح 

اْلغُْسل بِأَنَّ الن ِيَّة فِي اْلُوُضوء وَ اعدة الق َواْعتُِذَر َعْن ُخُروج ذَِلَك َعنْ 

َمام َواْلَمي ِت َمثاًَل، َوبِأَنَّ  بَلْ  لَْيَسْت ِلْلقُْربَةِ  ِللتَّْميِيِز، ِبِخاَلِف تَْعيِين اإْلِ

اأْلَْحدَاث َوإِْن تَعَدَّدَْت أَْسبَابَها فَاْلَمْقُصود ِمْنَها َواِحد َوُهَو اْلَمْنع ِمْن 

اَلة، وَ   اَل أَثَر أِلَْسبَابَِها ِمْن َنْوٍم أَْو َغْيره. الصَّ

 .: َما لَْو َنَوى اْلُمْحِدث َرْفع اأْلَْكبَر َغاِلًطا فَإِنَّهُ يَِصح  ومنها

 تَْنبِيهٌ:

، َكأَْن َيْنِوي  ا لَْو َوقََع اْلَخَطأُ فِي ااِلْعتِقَاِد دُوَن التَّْعِييِن فَإِنَّهُ اَل يَُضرُّ أَمَّ

لَْيلَةَ ااِلثْنَْيِن َصْوم َغٍد، َوُهَو َيْعتَِقدهُ الثُّاَلثَاء، أَْو يَْنِوي َصْوم َغٍد ِمْن 

ث. َفَكاَنْت َسنَة أَْربَع، فَإِنَّهُ يَِصح  َرَمَضان َهِذِه السَّنَة َوُهَو يَْعتَِقدَها َسنَة ثاََل 

 َصْومه.

اْعتِقَاد أَنَّهُ َزْيدٌ  َوَنِظيره فِي ااِلْقتِدَاء: أَْن يَْنِوي ااِلْقتِدَاَء بِاْلَحاِضِر َمعَ 

اَلة: لَْو أَدَّى الظُّْهر فِي َوْقتَها،  َوُهَو َعْمرو فَإِنَّهُ يَِصح  قَْطعًا، َوفِي الصَّ

، نَقَلَهُ فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب َعْن ُمْعتَِقدًا أَ  نَّهُ َيْوم ااِلثْنَْيِن فََكاَن الثُّاَلثَاء َصحَّ

ن ِللظُّْهِر، َوَكانَْت اْلعَْصر  ِ قَاَل: َولَْو َغِلَط ِفي اأْلَذَان، فََظنَّ أَنَّهُ يَُؤذ ِ اْلبَغَِوي 

ْن ُهَو أَْهله،  أِلَنَّ ؛ فَاَل أَْعلَم فِيِه نَْقاًل، َويَْنبَِغي أَْن يَِصح   ْعاَلم ِممَّ اْلَمْقُصود اإْلِ

 َوقَْد َحَصَل.

َم ُمْعتَِقدًا أَنَّ  ، َولَْو  َحدَثه أَْصغَر، َفبَاَن أَْكبَرَولَْو تَيَمَّ أَْو َعْكسه يَِصح 

 أَْو َعْكسه أَْجَزأَهُ. دًا أَنَّهُ ُمْحِرم بِعُْمَرةٍ َطاَف اْلَحاج  ُمْعتَقِ 

ررا يَتََرتَّررب َعلَررى َمررا ُشررِرَعْت الن ِيَّررة أِلَْجِلررهِ اأْلَْمررر الثَّاِلررث: مِ  َوُهررَو التَّْميِيررز، : مَّ

ض ِلْلفَْرِضيَّةِ   :  اْشتَِراُط التَّعَرُّ

ْوم،  َكاة، َوالصَّ اَلة، َوالزَّ َوفِي ُوُجوبَها فِي اْلُوُضوء، َواْلغُْسل، َوالصَّ

أِلَنَّ ؛ غُْسل دُون اْلُوُضوءَواْلُخْطبَة، َوْجَهاِن، َواأْلََصح  اْشتَِراطَها فِي الْ 

 اْلغُْسل قَْد يَُكون َعادَة، َواْلُوُضوء اَل يَُكون إالَّ ِعبَادَة.
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َوَوْجه اْشتَِراطَها فِي اْلُوُضوء أَنَّهُ قَْد يَُكون تَْجِديدًا، فَاَل يَُكوُن 

ْوم اَلة دُون الصَّ ع َمثاًَل نَْفاًل أِلَنَّ الظُّْهر تَقَ ؛ فَْرًضا، َوُهَو قَِوي  َوفِي الصَّ

ِ، َوَرَمَضان، اَل يَُكون ِمْن اْلبَاِلغ إالَّ فَْرًضا فَلَْم  بِي  َكاْلُمعَادَةِ، َوَصاَلة الصَّ

 يُْحتَْج إلَى التَّْقيِيد بِِه.

دَقَة، َوَعدَمه  َكاة، فَاأْلََصح  ااِلْشتَِراط فِيَها إْن أَتَى بِلَْفِظ الصَّ ا الزَّ َوأَمَّ

َكاة إْن أَتَى بِلَْفظِ  دَقَة قَْد تَُكون فَْرًضا َوقَْد تَُكون نَْفاًل فَاَل َيْكِفي ؛ الزَّ أِلَنَّ الصَّ

َكاة اَل تَُكون إالَّ فَْرًضا دَها، َوالزَّ أِلَنََّها اْسم ِلْلفَْرِض اْلُمتَعَل ِق بِاْلَماِل،  ؛ُمَجرَّ

 فَاَل َحاَجة إلَى تَْقِييدَها بِِه. 

ا اْلَحج  َواْلعُْمرَ  ة فَاَل يُْشتََرط فِيِهَما بِاَل ِخاَلف أِلَنَّهُ لَْو َنَوى النََّفل َوأَمَّ

اْنَصَرَف إلَى اْلفَْرض، َويُْشتََرط فِي اْلَكفَّاَرات ِباَل ِخاَلف أِلَنَّ اْلِعتْق أَْو 

ْطعَام َيُكون فَْرًضا َونَْفاًل. ْوم أَْو اإْلِ  الصَّ

ض ِلْلفَْرِضيَِّة َعلَى أَْربَعَة أَْقَسام: َوإِْن ِشئْت قُْلت: اْلِعَبادَات فِي التَّعَ   رُّ

   ِخاَلف، َوُهَو اْلَكفَّاَراتَما يُْشتََرط ِفيِه بِاَل  -

 َما اَل يُْشتََرط ِفيِه بِاَل ِخاَلف، َوُهَو اْلَحج  َواْلعُْمَرة َواْلَجَماَعة.  -

اَلة وَ  - ِ، َوُهَو اْلغُْسل َوالصَّ َكاة بِلَْفِظ َوَما يُْشتََرط فِيِه َعلَى اأْلََصح  الزَّ

دَقَة.   الصَّ

َكاة  - ْوم َوالزَّ ، َوُهَو اْلُوُضوء َوالصَّ َوَما اَل يَْشتَِرط ِفيِه َعلَى اأْلََصح 

 بِلَْفِظَها َواْلُخْطبَة.

 : تَْنبِيَهات

ل: ض ِلنِيَِّة اْلفَْرِضيَّة فِي اْلُوُضوء أَْكَمل، إذَا  اأْلَوَّ اَل ِخاَلف أَنَّ التََّعرُّ

  .بهُ لَْم نُوجِ 

اَلة بِاْلبَاِلغِ  الثَّانِي:  .َيْختَص  ُوُجوب نِيَّة اْلفَْرِضيَّة فِي الصَّ

: فَلَْو نََوى فَْرض  الثالث: م ِنيَّة اْلفَْرِضيَّة فِي اأْلََصح  اَل َيْكِفي فِي التَّيَمُّ

، َوفِي م اْلَمْفُروض أَْو فَْرض الطََّهاَرة لَْم يَِصح  م أَْو التََّيمُّ َوْجه يَِصح   التَّيَمُّ

َكاْلُوُضوِء، قَاَل إَماُم اْلَحَرَمْيِن: َواْلفَْرق أَنَّ اْلُوُضوء َمْقُصود فِي نَْفسه 

م.  َوِلَهذَا اُْستُِحبَّ تَْجِديدُهُ، بِِخاَلِف التَّيَمُّ
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م عَ ؛ قُْلت: َواأْلَْولَى أَْن يُقَال: إنَّ التَّْمِييَز اَل َيْحُصل بِذَِلكَ  ْن أِلَنَّ التَّيَمُّ

اْلَحدَث َواْلَجنَابَة فَْرض، َوُصوَرته َواِحدَة، ِبِخاَلِف اْلُوُضوء َواْلغُْسل، 

 فَإِنَُّهَما َيتََميََّزاِن بِالصُّوَرةِ.

ج َعلَى التَّْميِيز، َكَما قَاَل الشَّْيخ َعزَّ  قاعدة َوإِنََّما قُْلت َهذَا ِليَتََخرَّ

يِن: إنََّما ُشِرَعْت الن ِيَّة فِي  م، َوإِْن لَْم يَ الد ِ ِلتَْميِيِز  ُكْن ُمتَلَب ًِسا بِاْلعَادَةِ التَّيَمُّ

م َعْن اأْلَْكبَر، َوُهَما  َم َعْن اْلَحدَث اأْلَْصغَر َعْيُن التَّيَمُّ ُرتَْبته، فَإِنَّ التَّيَمُّ

 ُمْختَِلفَاِن.

 ،فاَل يُْشتََرط فِي اْلفََرائِض تَْعيِين فَْرض اْلعَْين بِاَل ِخاَل  الرابع:

 ، َوَكذَا َصاَلة اْلِجنَاَزة اَل يُْشتََرُط فِيَها ِنيَّة فَْرض اْلِكفَايَة َعلَى اأْلََصح 

 َوالثَّانِي يُْشتََرط، ِلتَتََميَّز َعْن فَْرض اْلعَْين.

ابِع:   اْشتَِراط اأْلَدَاء َواْلقََضاءاأْلَْمر الرَّ

اَلة أَْوُجه:  َوفِيِهَما فِي الصَّ

تَِراط، َواْختَاَرهُ إَماُم اْلَحَرَمْيِن، َطْردًا ِلقاعدة اْلِحْكَمِة ااِلشْ  :أََحدَُها

أِلَنَّ ُرتْبَة إقَاَمة اْلفَْرض فِي َوْقته تَُخاِلف ُرتْبَة ؛ الَّتِي ُشِرَعْت َلَها الن ِيَّةُ 

ض فِي كل ِمْنُهَما ِللتَّْمِييِز.  تَدَاُرك اْلفَائِت، فَاَل بُدَّ ِمْن التَّعَرُّ

أِلَنَّ اأْلَدَاء َيتََميَّز بِاْلَوْقِت، ؛ تُْشتََرط ِنيَّة اْلقََضاء دُون اأْلَدَاء نِي:َوالثَّا

 بِِخاَلِف اْلقََضاء.

إْن َكاَن َعلَْيِه فَاِئتَة اْشتََرَط فِي اْلُمَؤدَّاة ِنيَّة اأْلَدَاء، َوإاِلَّ فَاَل،  َوالثَّاِلث:

.  َوبِِه قََطَع اْلَماَوْرِديُّ

ابُِع: ِ َعلَى  َوالرَّ َوُهَو اأْلََصح  اَل يُْشتََرَطاِن ُمْطلَقًا، ِلَنص ِ الشَّافِِعي 

ة َصاَلة اْلُمْجتَِهد فِي يَْوم اْلغَْيم، َوَصْوم اأْلَِسير إذَا نََوى اأْلَدَاء، فَبَانَا  ِصحَّ

 بَْعد اْلَوْقت. 

لِ  اَلةِ فَقَلَّ َمْن أَْن يُِجيبُوا بِأَنَُّهَما َمْعذُورَ  ْينِ َوِلأْلَوَّ ا َغْيُر الصَّ اِن، َوأَمَّ

َض لَهُ.  تَعَرَّ

َوقَْد بََسَط اْلعَاَلئِيُّ اْلَكاَلم فِي ذَِلَك فِي ِكتَابه )فَْصل اْلقََضاء فِي اأْلَدَاء 

َواْلقََضاء( فَقَاَل: َما اَل يُوَصف ِمْن اْلِعبَادَات بِأَدَاٍء َواَل قََضاء، فَاَل َرْيب ِفي 

اَل َيْحتَاج إلَى ِنيَّة أَدَاء َواَل قََضاء َويَْلَحق بِذَِلَك َماله َوْقت َمْحدُود، أَنَّهُ 



                                                                                                                           

 تهذيب األشباه والنظائر

38 
 

َولَِكنَّهُ اَل يَْقَبل اْلقََضاء َكاْلُجُمعَِة فَاَل يُْحتَاج فِيَها إلَى ِنيَّة اأْلَدَاء إْذ اَل يَْلتَبِس 

ا َسا ئِر النََّوافِل الَّتِي تُْقَضى، فَِهَي بَِها قََضاء فَتَْحتَاج إلَى ِنيَّة ُمَمي َِزة، َوأَمَّ

ْوم فَاَلَِّذي يَْظَهر تَْرِجيحه أَنَّ  ا الصَّ لََوات فِي َجَريَان اْلِخاَلف. َوأَمَّ َكبَِقيَِّة الصَّ

َح بِهِ  ض  نِيَّة اْلقََضاء اَل بُدَّ ِمْنَها. َوقَْد َصرَّ ِة، فََجَزَم بِاْشتَِراِط التَّعَرُّ فِي التَِّتمَّ

 نِيَِّة اْلقََضاء دُون اأْلَدَاء، ِلتَْميِيِزِه بِاْلَوْقِت. اْنتََهى.فِيِه لِ 

إْذ لَْو َنَوى ؛ َوبَِقَي اْلَحج  َواْلعُْمَرة َواَل َشكَّ أَنَُّهَما اَل يُْشتََرَطاِن فِيِهَما

هُ َواْنَصَرَف إلَى اْلقََضاءِ   .بِاْلقََضاِء اأْلَدَاَء لَْم يَُضرُّ

ا َصاَلة اْلجِ  ر فِيَها اأْلَدَاء َواْلقََضاء َوأَمَّ نَاَزة: فَاَلَِّذي َيْظَهر أَنَّهُ يُتََصوَّ
أِلَنَّ َوْقتَها َمْحدُود بِالدَّْفِن، فَإِْن َصحَّ أَنََّها بَْعده قََضاء فَاَل يَْبعُد َجَريَان 

 اْلِخاَلف فِيِهَما.

ا اْلَكفَّاَرة: فََنصَّ الشَّافِِعيُّ فِي َكفَّاَرة الظ ِ  َهار َعلَى أَنََّها تَِصير َوأَمَّ
 قََضاء إذَا َجاَمَع قَْبل أَدَاِئَها َواَل َشكَّ فِي َعدَم ااِلْشتَِراط فِيَها.

ر اْلقََضاء فِيَها فِي َزَكاة اْلِفْطر، َوالظَّ  َكاة: فَيُتََصوَّ ا الزَّ اِهر أَْيًضا َوأَمَّ
 َعدَم ااِلْشتَِراط.

ا يَتََرتَّ  ْخََلُص: باأْلَْمر اْلَخاِمس: ِممَّ  َعلَى التَّْمِييز: اْْلِ
أِلَنَّ اْلَمْقُصود اْخِتبَار ِسر  اْلِعبَادَة، قَاَل اْبُن ؛ َوِمْن ثَمَّ لَْم تُْقَبل الن ِيَابَة

اْلقَاص ِ َوَغْيُرهُ: اَل َيُجوز التَّْوِكيل فِي الن ِيَّة إالَّ فِيَما اْقتََرنَْت بِِفْعٍل، َكتَْفِرقَِة 
  .أُْضِحيَّة، َوَصْوم َعْن اْلَمي ِت َوَحج   َزَكاة، َوذَْبح

ْخاَلص أَْمر َزائِد َعَلى الن ِيَّة اَل يَْحُصل  ِريَن: اإْلِ َوقَاَل َبْعض اْلُمتَأَخ ِ
بِدُونَِها َوقَْد تَْحُصل بِدُونِِه، َونََظُر اْلفُقََهاء قَاِصر َعلَى الن ِيَّة، َوأَْحَكامهْم إنََّما 

ْخاَلص فَأَْمره إلَى اَّللَّ تَْجِري َعلَْيَها، وَ  ا اإْلِ  .أَمَّ

 َوضابطَها أَْقَساٌم: ؛ ثُمَّ ِللتَّْشِريِك فِي الن ِيَّة نََظائِر

ُل:  :أَْن يُْنَوى َمَع اْلِعبَادَةِ َما لَْيَس ِبِعبَادَةٍ  اأْلَوَّ

 : َوَيْحُضُرنِي ِمْنهُ ُصوَرةٌ : فَقَْد يُْبِطلَُها 

فَاْنِضَمام َغْيره يُوِجب ُحْرَمة ؛ َوِلَغْيِرهِ  هللَوِهَي َما إذَا ذَبََح اأْلُْضِحيَّة 

ات َونََوى ِبُكل ِ تَْكبِيَرة ؛ الذَّبِيَحة ْحَراِم َمرَّ َويَْقُرب ِمْن ذَِلَك َما َلْو َكبََّر ِلْْلِ
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اَلة بِاأْلَْوتَارِ  اَلة، فَإِنَّهُ يَْدُخل فِي الصَّ أِلَنَّ ؛ َوَيْخُرج بِاأْلَْشفَاعِ ؛ اْفتِتَاح الصَّ

ن َقْطع اأْلُولَى؛ َمْن اْفتَتََح َصاَلةً ثُمَّ اْفتَتََح أُْخَرى بََطلَْت َصاَلتُهُ   .أِلَنَّهُ يَتََضمَّ

 َوقَْد اَل يُْبِطلَها، َوِفيِه ُصَور:

د، َفِفي َوْجه  ِمْنَها: اَل يَِصح  َما لَْو َنَوى اْلُوُضوء أَْو اْلغُْسل َوالتََّبرُّ

ة؛ ِللتَّْشِريكِ  حَّ د َحاِصل: َقَصدَهُ أَْم اَل ؛ َواأْلََصح  الص ِ  .أِلَنَّ التَّبَرُّ

ْوم، أَْو الْ  َما َوِمْنَها: يَّة أَْو التَّدَاِوي، َوفِيِه اْلِخاَلف ِحمْ لَْو َنَوى الصَّ

 اْلَمْذُكور.

اَلة َودَْفَع َغِريمه َصحَّ  َوِمْنَها: ْت َصاَلته أِلَنَّ اْشتِغَاله َما لَْو َنَوى الصَّ

 ِريم اَل يَْفتَِقر إلَى َقْصد.َعْن اْلغَ 

لَْو َنَوى الطََّواَف َوُماَلَزَمة َغِريمه، أَْو السَّْعي َخْلفه،  َوِمْنَها:

ة، ِلَما ذُِكَر، فَلَْو لَْم يُْفِرد الطََّواف بِِنيٍَّة لَْم يَِصح   حَّ أِلَنَّهُ إنََّما ؛ َواأْلََصح  الص ِ

 يَِصح  بِدُونَِها، اِلْنِسَحاِب ُحْكم الن ِيَّة فِي أَْصِل النُُّسِك َعلَْيِه. 

د  َوَنِظير ذَِلَك فِي اْلُوُضوء: أَْن تَْعُزب ِنيَّة َرْفع اْلَحدَث ثُمَّ يَْنِوي التَّبَرُّ

 وء.أَْو التَّْنِظيف، َواأْلََصح  أَنَّهُ اَل يُْحَسب اْلَمْغُسول ِحينَِئٍذ ِمْن اْلُوضُ 

قَاَل لَهُ إْنَسان: َصل ِ الظُّْهر َولَك ِدينَار، فََصلَّى بَِهِذِه الن ِيَّة لو َوِمْنَها: 

ينَار، َولَْم َيْحِك فِيَها ِخاَلفه.  أَنَّهُ تُْجِزئُهُ َصاَلته، َواَل َيْستَِحق  الد ِ

اَلة آيَة َوقََصدَ بَِها اْلِقَراَءة  َوِمْنَها: ْفَهام، فَإِنََّها َما إذَا قََرأَ فِي الصَّ َواإْلِ

 اَل تَْبُطل.

 تَْنبِيهٌ:

ْجَزاء،  ة فِي َهِذِه الصَُّور ُهَو بِالن ِْسبَِة إلَى اإْلِ حَّ ُحوهُ ِمْن الص ِ َما َصحَّ

د، نَقَلَهُ فِي  بَّاغِ بِعَدَِم ُحُصوله فِي َمْسأَلَِة التَّبَرُّ َح اْبُن الصَّ ا الثََّواب فََصرَّ َوأَمَّ

اَلة َوالطََّواف أَْولَى بِذَِلَك.اْلَخاِدِم   َواَل َشكَّ أَنَّ َمْسأَلَةَ الصَّ

ِ َوالت َِجاَرة، َواَلَِّذي اْختَاَرهُ اْبُن  َوِمْن َنَظائِر ذَِلَك: َمْسأَلَة السَّفَر ِلْلَحج 

اَر اْلغََزاِليُّ َعْبِد السَّاَلِم أَنَّهُ اَل أَْجر لَهُ ُمْطلَقًا، تََساَوى اْلقَْصدَاِن أَْم اَل، َواْختَ 

اْعتِبَار اْلبَاِعث َعلَى اْلَعَمل، فَإِْن َكاَن اْلقَْصد الدُّْنَيِوي  ُهَو اأْلَْغلَب لَْم َيُكْن 

يِني  أَْغلَب َكاَن لَهُ اأْلَْجر بِقَْدِرِه، َوإِْن تََساِويَا تََساقََطا.  فِيِه أَْجر، َوإِْن َكاَن الد ِ
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ِ قُْلت: اْلُمْختَار قَْول اْلغَزَ  ِحيحِ َوَغْيره؛ اِلي  َحابَةَ  :فَِفي الصَّ " أَنَّ الصَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ژ :تَأَثَُّموا أَْن َيتَِّجُروا فِي اْلَمْوِسم ِبِمنًى فََنَزلَتْ 

ِ   914البقرة:  ژچچ    .(5)"فِي َمَواِسِم اْلَحج 

 ِعبَادَة أُْخَرى َمْندُوبَة:َضة اْلِقْسم الثَّانِي: أَْن يُْنَوى َمَع اْلِعبَادَة اْلَمْفُرو

 َوفِيِه ُصَور:

َما َيْحُصُل  ومنهاَما اَل يَْقتَِضي اْلبُْطاَلَن َوَيْحُصاَلِن َمعًا، ِمْنَها: 

: َما يَْقتَِضي اْلبُْطاَلن فِي ومنها ،َما َيْحُصل النَّفَل فََقطْ  ومنهااْلفَْرُض فَقَْط، 

.  اْلُكل 
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ل  : (5)فَِمْن اأْلَوَّ

ْت، َوَحَصاَل َمعًا، ؛ بَِصاَلةٍ َوَنَوى بَِها اْلفَْرض َوالتَِّحيَّةأَْحَرَم  - َصحَّ

قَاَل فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب: اتَّفََق َعلَْيِه أَْصَحابنَا، َولَْم أََر فِيِه ِخاَلفًا بَْعد اْلَبْحث 

 الشَِّديد ِسنِيَن. 

ِميعًا َعلَى الصَِّحيح، نََوى بِغُْسِلِه ُغْسل اْلَجنَابَة َواْلُجُمعَة، َحَصاَل جَ  -

 َوفِيِه َوْجه. 

اَلة َوالسَّاَلم َعلَى اْلَحاِضِريَن  - نََوى بَِساَلِمِه اْلُخُروج ِمْن الصَّ

 َحَصاَل.

ع أَْو َعْكسه َحَصاَل. -  نََوى َحج  اْلفَْرض َوقََرنَهُ بِعُْمَرةِ تََطوُّ

 . (1)ِلْلَحِديثِ َولَْو نََوى بَِصاَلتِِه اْلفَْرض َوتَْعِليم النَّاس َجاَز  -

َوَنَوى َمعَهُ ؛ أَْو َكفَّاَرةة َمثاًَل قََضاء أَْو نَْذًرا َصاَم فِي يَْوِم َعَرفَ  -

ِة، َواْلُحُصوِل َعْنُهَما، قَاَل: َوَكذَا  حَّ ْوم َعْن َعَرفَة، فَأَْفتَى اْلبَاِرِزيُّ بِالص ِ الصَّ

 .إْن أَْطلََق فَأَْلَحقَهُ ِبَمْسأَلَِة التَِّحيَّةِ 

 : (4)ِمْن الثَّانِيوَ 

ع، َوقََع فَْرًضا - ِه اْلفَْرض َوالتََّطوُّ َع ؛ نََوى ِبَحج ِ أِلَنَّهُ لَْو نََوى التََّطوُّ

 اْنَصَرَف إلَى اْلفَْرض.

َصلَّى اْلفَائِتَة فِي لَيَاِلي َرَمَضان، َوَنَوى َمعََها التََّراِويح فَِفي فَتَاَوى  -

 ة دُون التََّراِويح.اْبِن الصَّاَلحِ َحَصلَْت اْلفَائِتَ 

 : (3)َوِمْن الثَّاِلث

ع، لَْم تَقَع  - َكاة َوَصدَقَة التََّطوُّ أَْخَرَج َخْمَسة دََراِهم، َوَنَوى ِبَها الزَّ

ع ِباَل ِخاَلف.  َزَكاة َوَوقَعَْت َصدَقَة تََطوُّ

ِذ  - ْكر، فَأَتَى بِالتَّعَوُّ َودَُعاء َعَجَز َعْن اْلِقَراَءة فَاْنتَقََل إلَى الذ ِ

 .ااِلْستِْفتَاح، قَاِصدًا بِِه السُّنَّة َواْلبَدَِليَّة لَْم يُْحَسب َعْن اْلفَْرض

                                                           
 َما اَل يَْقتَِضي اْلبُْطاَلَن َويَْحُصاَلِن َمعًا. ـ (5)
أيها الناس، إنما »على المنبر وقوله:  @وهو حديث سهل بن سعد في ذكره صالة النبي  ( ـ1)

 9/247، ومسلم 196ح  7/1متفق عليه: رواه البخاري«. صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صالتي
 .288ح 
 وهو: َما يَْحُصُل اْلفَْرُض فَقَْط. ( ـ4)
 وهو: َما يَْحُصل النَّفَل فَقَْط.   ( ـ3)
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أِلَنَّهُ تَْشِريك َبْين ؛ َخَطَب بِقَْصِد اْلُجُمعَة َواْلُكُسوف لَْم يَِصح  ِلْلُجُمعَةِ  -

 .فَْرض َونَْفل

ابِع  : (5)َوِمْن الرَّ

َمام َراكِ  - ع تَْكِبيَرة َواِحدَة، َوَنَوى ِبَها التَّْحِريم َكبََّر اْلَمْسبُوق َواإْلِ

اَلة أَْصاًل، ِللتَّْشِريِك. َوفِي َوْجه: تَْنعَِقد  ُكوعِ، لَْم تَْنعَِقد الصَّ َواْلُهِويَّ إلَى الرُّ

َكاة، فَبَِقَيتْ  َق بِأَنَّ الدََّراِهم لَْم تُْجِزئهُ َعْن الزَّ َكاة، َوفُر ِ  نَْفاًل، َكَمْسأَلَِة الزَّ

ْحَرام فَِهَي ُرْكن ِلَصاَلةِ  ا تَْكبِيَرة اإْلِ ع، َوأَمَّ ًعا َوَهذَا َمْعَنى َصدَقَة التََّطوُّ تَبَرُّ

ْض َهذَا التَّْكِبير ِلْْلِحْ  َراِم فَلَْم يَْنعَِقد فَْرًضا اْلفَْرض َوالنَّفَل َمعًا، َولَْم يَتََمحَّ

ْحَرام.إْذ اَل فَْرق بَْينهَما فِي اْعتِ ؛ َكذَا نَْفاًل و  بَار تَْكبِيَرة اإْلِ

اتِبَةَ لَْم تَْنعَِقْد أَْصاًل  -  .نََوى بَِصاَلتِِه اْلفَْرَض َوالرَّ

 اْلِقْسم الثَّاِلث: أَْن يَْنِوي َمَع اْلَمْفُروَضة فَْرًضا آَخر:

: َواَل يُْجِزئ ذَِلَك إالَّ فِي اْلَحج  َواْلعُْمَرة.  قَاَل اْبُن السُّْبِكي 

لَُهَما َنِظير آَخر َوُهَو أَْن يُْنَوى اْلغُْسل َواْلُوُضوء َمعًا، قُْلت: بَْل 

 .فَإِنَُّهَما َيْحُصاَلِن َعلَى اأْلََصح  

َولَْو َطاَف ِبنِيَِّة اْلفَْرض َواْلَودَاعِ َصحَّ ِلْلفَْرِض َوَهْل يَْكِفي ِلْلَودَاعِ؟ 

؟ لَْم أََر فِيِه نَْقاًل َصِريًحا، َوُهَو َحتَّى لَْو َخَرَج َعِقبه أَْجَزأَهُ َواَل يَْلَزمهُ دَم

 .ُمْحتََمل

تَْيِن أَْو  َوَما َعدَا ذَِلَك إذَا َنَوى فَْرَضْيِن َبَطاَل، إالَّ إذَا أَْحَرَم بَِحجَّ

.ِ َم ِلفَْرَضْيِن، َصحَّ ِلَواِحٍد َعلَى اأْلََصح   ُعْمَرتَْيِن، فَإِنَّهُ يَْنعَِقد َواِحدَة، َوإِذَا تَيَمَّ

 : )تَْذنِيٌب(
تَْيِن فِي َعام؟ قِيَل فِي َطِريقه  ر ُوقُوع َحجَّ نَّهُ يَْدفَع بَْعد إَهْل يُتََصوَّ

نِْصف اللَّْيل فَيَْرِمي َوَيْحِلق َويَُطوف، ثُمَّ يُْحِرم ِمْن َمكَّةَ َوَيعُود قَْبل اْلفَْجر 
مْ وقد رد بقولهمإلَى َعَرفَاٍت،  يِ اَل تَْنعَِقد ُعْمَرته، : إنَّ اْلُمِقيم ِبِمنًى ِللرَّ

ْميِ، َواْلَحاج  بَِقَي َعلَْيِه َرْمي أَيَّام ِمنًى َح بِاْستَِحالَِة ... اِلْشتِغَاِلِه بِالرَّ َوقَْد َصرَّ
، َوَكذَِلَك أَبُو الطَّي ِِب َوَحَكى  تَْيِن ِفي َعام َجَماَعة ِمْنُهْم اْلَماَوْرِديُّ ُوقُوع َحجَّ

ْجَماع، َونَ  .صَّ َعلَْيِه الشَّافِِعيُّ فِي اأْلُم ِ فِيِه اإْلِ

  
                                                           

. ( ـ5)  وهو: َما َيْقتَِضي اْلبُْطاَلن فِي اْلُكل 
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ابِعُ   أَْن يَْنِوي َمَع النَّْفِل نَْفًَل آَخر: :(5)الرَّ
 ومن فروعه: 

 .اْلغُْسل ِلْلُجُمعَِة َواْلِعيد أن ينوي -

َكذَا لَْو اْجتََمَع ِعيد َوُكُسوف، َخَطَب لَُهَما ُخْطبَتَْيِن، بِقَْصِدِهَما وَ  -
 .َجِميعًا

 .بَِها َما لَْو َنَوى َصْوم يَْوم َعَرفَة َوااِلثْنَْيِن َمثاًَل، فَيَِصح  يُْلَحق و -

اْلَخاِمس: أَْن يَْنِوي َمَع َغْير اْلِعبَادَة َشْيئًا آَخر َغْيرَها، َوُهَما ُمْختَِلفَاِن فِي 
 اْلُحْكم:

 َوِمْن فُُروعه: 

َهار،  أَْن يَقُول ِلَزْوَجتِِه: أَْنِت َعلَيَّ َحَرام، َويَْنِوي - الطَّاَلق َوالظ ِ
تِِه.  ،فَاأْلََصح  أَنَّهُ يَُخيَُّر َبْينهَما، فََما اْختَاَرهُ ثََبتَ  َوِقيَل: َيثْبُت. الطَّاَلق ِلقُوَّ

َهار  أِلَنَّ اأْلَْصل بَقَاء الن َِكاح.؛ َوقِيَل: الظ ِ

ابِع: فِي َوْقت الن ِيَّة:  اْلَمْبَحث الرَّ

ْوم، ل اْلِعبَادَات َوَنْحوَها. أَوَّ اأْلَْصل أَنَّ َوْقتَها  َوَخَرَج َعْن ذَِلَك الصَّ

ل اْلَوْقت، ِلعُْسِر  َز تَْقِديم ِنيَّته َعلَى أَوَّ ِ َوبَِقَي َنَظائِر يَُجوز فِيَها ،ُمَراقَبَتهفَُجو 

ل اْلِعبَادَة:تَْقِديم الن ِ   يَّة َعلَى أَوَّ

َكاة، فَاأْلََصح  فِيَها َجَواز ال ِمْنَها: تَّْقِديم ِللن ِيَِّة َعلَى الدَّْفع ِلْلعُْسِر، الزَّ

ْوم، َوِفي َوْجه: اَل يَُجوز، َبْل يَِجب َحالَة الدَّْفع إلَى  قِيَاًسا َعلَى الصَّ

اَلةِ. َمام، َكالصَّ  اأْلَْصنَاف، أَْو اإْلِ

َكاة.  َوِمْنَها:  اْلَكفَّاَرة، َوفِيَها اْلَوْجَهاِن فِي الزَّ

ل اْلَجْمع َوِمْنَها: اَلة اأْلُولَى، َولَْو َكاَن فِي أَوَّ ، فَإِْن ِنيَّته فِي الصَّ

اَلة الثَّانِيَة ل الصَّ  أِلَنََّها اْلَمْجُموَعة. ؛ اْلِعبَادَة لََكاَن فِي أَوَّ

ِنيَّة اأْلُْضِحيَّة، َيُجوز تَْقِديمَها َعلَى الذَّْبح َواَل يَِجب اْقتَِرانَها  َوِمْنَها:

، وَ  .فِي اأْلََصح   يَُجوز ِعْند الدَّْفع إلَى اْلَوِكيل فِي اأْلََصح 

فِي َغْير اْلِعبَادَات ِنيَّة ااِلْسِتثْنَاء فِي اْليَِمين، فَإِنََّها تَِجب قَْبل  َوِمْنَها:

 فََراغ اْليَِمين َمَع ُوُجوبَها فِي ااِلْستِثْنَاء أَْيًضا.

                                                           
 .86من أقسام التشريك في النية انظر القسم األول ص  القسم الرابع ( ـ5)
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 فَْرٌع:

ا َجَرى َعلَى َهذَا اأْلَْصل ِمْن  ل اْلِفْعل: لَْو َضَرَب ِممَّ اْعِتبَار الن ِيَّة أَوَّ

فَإِْن قََصدَ فِي ؛ فََصاِعدًا ُمتََواِليَة فََماتَتْ ته بِالسَّْوِط َعْشر َضَربَات َزْوجَ 

ااِلْبتِدَاء اْلعَدَد اْلُمْهِلك َوَجَب اْلِقَصاص، َوإِْن َقَصدَ تَأِْديبَها بَِسْوَطْيِن أَْو 

 أِلَنَّهُ اْختَلََط اْلعَْمد بَِشَبِه اْلعَْمد.؛ هُ فََجاَوَز َفاَل ثاََلثَة، ثُمَّ بَدَا لَ 

 تَْنبِيَهات:

ل:  اأْلَوَّ

له ِمْن اْلِعبَادَات ِذْكٌر، َوَجيَب اْقتَِرانَهيا بُِكيل ِ اللَّْفيظ. َوقِييَل: يَْكِفيي   َما أَوَّ

اَلة. ِلِه، فَِمْن ذَِلَك الصَّ  بِأَوَّ

اَلق. َوفِيَها اْلَوْجَهاِن، قَاَل فِي اْلِمْنَهاجِ: َوَنِظير ذَِلَك: ِنيَّة ِكنَايَ 
ة الطَّ

ِلهِ   .َوَشْرط ِنيَّة اْلِكنَايَة اْقتَِرانَها بُِكل ِ اللَّْفظ، َوقِيَل: َيْكِفي بِأَوَّ

 .َوِمْن ذَِلَك اْلُوُضوء َواْلغُْسل، َفيُْستََحب  اْقتَِران الن ِيَّة فِيِهَما بِالتَّْسِميَةِ 

ْحَرام، فََيْنبَِغي أَْن يُقَاَل ِبُمقَاَرنَِة الن ِيَِّة التَّْلبِيَةَ َوُهَو َوِمْن ذَِلكَ  : اإْلِ

 .َظاِهر

َوِمْن ذَِلَك: الطََّواف، َويَْنَبِغي اْقتَِران ِنيَّته بِقَْوِلِه " ِبْسِم اَّللَّ َواَّلَلَّ أَْكبَر 

." 

نَها بِقَْوِلِه ظَّاِهر ُوُجوب اْقتَِراَوِمْن ذَِلَك: اْلُخْطبَة، إْن أَْوَجْبنَا نِيَّتَها، َوال

ُل اأْلَْرَكاِن." اْلَحْمد هلل  " أِلَنَّهُ أَوَّ

 التَّْنبِيه الثَّانِي: 

، فََيِجب اْقتَِران الن ِيَّة ِبِهَما. ل نِْسبِي  ، َوأَوَّ ل َحِقيِقي   قَْد يَُكون ِلْلِعبَادَةِ أَوَّ

م، فََيِجب اْقتَِران نِ  ل اْلَمْفعُول ِمْن ؛ يَّته بِالنَّْقلِ ِمْن ذَِلَك: التَّيَمُّ أِلَنَّهُ أَوَّ

ل اأْلَْرَكان اْلَمْقُصودَة، َوالنَّْقل َوِسيلَة إلَْيِه.؛ أَْرَكانه، َوبَِمْسحِ اْلَوْجه  أِلَنَّهُ أَوَّ

ِل  ِة اْقتَِران ِنيَّتهَما بِأَوَّ حَّ َوِمْن ذَِلَك: اْلُوُضوء َواْلغُْسل، فََيِجب ِللص ِ

ِل السُّنَن السَّابِقَة، َمْغُسول  ِمْن اْلَوْجه َواْلبَدَِن، َوَيِجب ِللثََّواِب اْقتَِرانهَما بِأَوَّ

 ِليُثَاَب َعلَْيَها، فَلَْو لَْم يَْفَعل لَْم يُثَْب َعلَْيَها فِي اأْلََصح  أِلَنَّهُ لَْم َيْنِوَها.

ْوم: لَْو نََوى أَثْنَاء النََّهار  ْوم ِمْن َوفِي نَِظيره ِمْن الصَّ َحَصَل لَهُ ثََواُب الصَّ

له.  أَوَّ
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َمام  ا فِي أَثْنَاء َصاَلة اإْلِ َوِمْن نََظاِئر ذَِلَك: نِيَّة اْلَجَماَعة فِي اأْلَثْنَاء، أَمَّ

ل َصاَلة اْلَمأُْموم فَاَل َشكَّ فِي ُحُصول اْلفَِضيلَة، لَِكْن َهْل ِهَي  َوفِي أَوَّ

 ة أَْو اَل؟ فَِضيلَة اْلَجَماَعة اْلَكاِملَ 

َماَمة، قَاَل َصاِحُب اْلبَيَاِن: ِعْند  ة: َوْقت ِنيَّة اإْلِ َوِمْن النََّظائِر اْلُمِهمَّ

وقال الجويني:  أِلَنَّهُ قَْبل ذَِلَك لَْيَس بِإَِماِم.؛ ُحُضور َمْن يُِريد ااِلْقتِدَاء بِهِ 

 عند التحريم.

عة، قلت صدق وبر؛ فإن األصحاب صححوا اشتراطها في الجم

  فلو لم يأت بها في التحريم لم تنعقد جمعته.

 التَّْنبِيه الثَّاِلث:

لَها، َواَل يُْحتَاج إلَْيَها فِي  اْلِعبَادَات ذَات اأْلَْفعَال يُْكتَفَى بِالن ِيَِّة ِفي أَوَّ

،  كل اَلة، َوَكذَا اْلَحج  فَاَل فِْعل، اْكتِفَاًء بِاْنِسَحاِبَها َعلَْيَها َكاْلُوُضوِء َوالصَّ

.ِ  يُْحتَاج إلَى إْفَراد الطََّواِف َوالسَّْعي َواْلُوقُوِف ِبنِيٍَّة َعلَى اأْلََصح 

اَلة، فَاَل يَُجوز تَْفرِ ك ثُمَّ ِمْنَها َما يُْمنَع فِيِه ذَِلكَ  يق الن ِيَّة َعلَى الصَّ

 أَْرَكانَها.

ْعيِ َواْلُوقُوف، َبْل اْلَحج  فَيَُجوز نِيَّة الطََّواف َوالسَّ ك َما اَل يُْمنَع ومنها

 .ُهَو اأْلَْكَمُل، َوفِي اْلُوُضوء َوْجَهانِ 

اَلة َوالطََّواف ك َما يُْشتََرط أَْن اَل يُْقَصد َغْيره ومنها اْلُوُضوء َوالصَّ

د  د لَْم يُْحَسب اْلَمْفعُول َحتَّى يَُجد ِ َوالسَّْعُي، فَلَْو َعَزبَْت نِيَّته ثُمَّ َنَوى التَّبَرُّ

ة، أَْو َهَوى ِلُسُجوِد ِتاَلَوة فََجعَلَهُ ُرُكوًعا، أَْو َرَكَع فَفَِزَع ِمْن َشْيٍء فََرفََع الن ِيَّ 

َرأَْسهُ، أَْو َسَجدَ فََشاَكتْهُ َشْوَكة فََرفََع َرأَْسهُ، لَْم يُْجِزِه فَعَلَْيِه اْلَعْود َواْسِتئْنَاف 

ِ بِاَل  ْفع، َولَْو َطاَف ِلْلَحج  ُكوع َوالرَّ  نِيَّة َوقََصدَ ُماَلَزَمة َغِريمه لَْم يُْحَسب الرُّ

 َعْن الطََّواف.

ُمْحِرًما َوَطاَف  -َعلَْيِه َطَواف -َمْسأَلَة اْلَحاِمل فَإِذَا َحَمَل ُمْحِرٌم  َوِمْن ذَِلَك:

بِِه َوقََصدَ اْلَحاِمل الطََّواف َعْن اْلَمْحُمول فَقَْط دُون نَْفسه، َوقََع ِلْلَمْحُموِل 

َصَرَف الطََّواَف ِلَغَرٍض آَخر، َولَْو قََصدَ نَْفَسهُ أَْو  أِلَنَّهُ ؛ قَْط َعلَى اأْلََصح  فَ 

 .ِكلَْيِهَما َوقََع ِلْلَحاِمِل فََقْط، َوَكذَا لَْو لَْم يَْقِصد َشْيئًا، َكَما فِي َشْرحِ اْلُمَهذَّبِ 
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اَل َيُضر  َصْرفه إلَى  اْلُوقُوف، فَاأْلََصح  أَنَّهُ ك (5)َما اَل يُْشتََرط ومنها

َغْيره، فَلَْو َمرَّ ِبعََرفَاٍت فِي َطلَب آبِق أَْو َضالَّة، َواَل يَْدِري أَنََّها َعَرفَاٌت 

َماُم: َواْلفَْرق َبْينه َوبَْين َمْسأَلَة َصْرف الطََّواف أَنَّ  َصحَّ ُوقُوفه. قَاَل اإْلِ

ِخاَلِف اْلُوقُوف، َوِلَهذَا لَْو َحَملَهُ ِفي الطََّواف قَْد يَقَع قُْربَةً ُمْستَِقلَّة، بِ 

 ِبِخاَلِف الطََّواف.؛ اْلُوقُوِف أَْجَزأَ َعْنُهَما ُمْطلَقًا

 ْلَخاِمس: فِي َمِحل  الن ِيَّةِ اْلَمْبَحُث ا

، وقيل أِلَنَّ َحِقيقَتَها اْلقَْصد ُمْطلَقًا؛ َمْوِضع كل َمِحل َها اْلقَْلب فِي

: الن ِيَّة ِعبَاَرة المقارن للفعل وذلك عبارة عن فعل القلب .  قَاَل اْلبَْيَضاِويُّ

َحااًل أَْو  ْن َجْلب نَْفع أَْو دَْفع ُضر  َعْن اْنِبعَاث اْلقَْلب نَْحو َما يََراهُ ُمَوافِقًا مِ 

َهة نَْحو اْلِفْعل اِلْبِتغَاِء ِرَضا اَّللَّ  َرادَةِ اْلُمتََوج ِ َمآاًل، َوالشَّْرعُ َخصََّصهُ بِاإْلِ

 تَعَالَى، َواْمتِثَال ُحْكمه.

  

                                                           
 فيصح ولو مع تفريق النية. ( ـ5)
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 َواْلَحاِصل أَنَّ ُهنَا أَْصَلْيِن:

ل:  أَنَّهُ اَل يَْكِفي التَّلَفُّظ بِالل َِساِن دُونه. اأْلَوَّ

 أَنَّهُ اَل يُْشتََرط َمَع اْلقَْلب التَّلَفُّظ. ي:َوالثَّانِ 

ل فَِمْن فُُروعه: ا اأْلَوَّ   أَمَّ

لَْو اْختَلََف الل َِسان َواْلقَْلب، فَاْلِعْبَرة بَِما فِي اْلقَْلب، فَلَْو َنَوى بِقَْلبِِه 

د، َصحَّ اْلُوُضوء، أَْو َعْكسه فَاَل، َوكَ  ذَا لَْو نََوى بِقَْلبِِه اْلُوُضوء َوبِِلَسانِِه التَّبَرُّ

الظُّْهر َوبِِلَسانِِه اْلعَْصر، أَْو بِقَْلبِِه اْلَحج  َوبِِلَسانِِه اْلعُْمَرة، أَْو َعْكسه َصحَّ لَهُ 

 َما فِي اْلقَْلب.

إْن َسبََق ِلَسانه إلَى لَْفظ اْليَِمين بِاَل قَْصد فَاَل تَْنعَِقد، َواَل يَتَعَلَّق  َوِمْنَها:

اَرة، أَْو قََصدَ اْلَحِلف َعلَى َشْيء فََسبََق ِلَسانه إلَى َغْيره، َهذَا ِفي بِِه َكفَّ 

ياَلِء أَْو الطَّاَلِق أَْو اْلعَتَاِق، لَْم اهللاْلَحِلف بِ  ، فَلَْو َجَرى ِمثْل ذَِلَك فِي اإْلِ

 تَعَلُِّق َحق  اْلغَْير بِِه.َويُدَيَُّن، َواَل يُْقبَُل ِفي الظَّاِهِر لِ تَعَلََّق بِِه َشْيٌء بَاِطنًا يَ 

َماُم فِي اْلفَْرِق: أَنَّ اْلعَادَة َجَرْت بِإِْجَراِء أَْلفَاظ اْليَِمين بِاَل  َوذََكر اإْلِ

 قَْصد، ِبِخاَلِف الطَّاَلق َواْلعَتَاق، فَدَْعَواهُ فِيِهَما تَُخاِلف الظَّاِهر فَاَل يُْقبَل.

 ِميِن َما يَدُل  َعَلى اْلقَْصد.قَاَل: َوَكذَا َلْو اْقتََرَن بِاْليَ 

َح  ِ َعلَى أَنَّ َمْن َصرَّ َوفِي اْلَبْحِر: أَنَّ الشَّافِِعيَّ نَصَّ فِي اْلبَُوْيِطي 

َهار أَْو اْلعَتَاق، َولَْم يَُكْن لَهُ ِنيَّة، اَل يَْلَزمهُ ِفيَما َبْينه َوبَْين  بِالطَّاَلِق أَْو الظ ِ

 ِظَهار َواَل ِعتْق.اَّللَّ تَعَالَى َطاَلق َواَل 

ِ، بَْل  َوِمْنَها: أَْن يَْقِصد لَْفظ الطَّاَلق َواْلِعتْق دُون َمْعنَاهُ الشَّْرِعي 

يَْقِصد َمْعنًى لَهُ آَخر، أَْو يَْقِصد َضمَّ َشْيء إلَْيِه ِبَرْفعِ ُحْكمه، َوفِيِه فُُروع 

؛ ِضي اْلُوقُوع فِي نَْفس اأْلَْمربَْعضَها يُْقَبل فِيِه، َوَبْعضَها اَل، َوُكل َها اَل تَْقتَ 

.  ِلفَْقِد اْلقَْصد اْلقَْلبِي 

 َوَهِذِه أَْمثِلَته:

قَاَل: أَْنِت َطاِلق: ثُمَّ قَاَل: أََرْدت ِمْن َوثَاق، َواَل قَِرينَة، لَْم يُْقبَل فِي  -

ا، َوقَاَل ذَِلَك، قُبَِل َكأَْن َكانَْت َمْربُوَطة فََحلَّهَ  دَيَُّن، فَإِْن َكاَن قَِرينَةاْلُحْكم َويُ 

 َظاِهًرا. 

َمرَّ ِبعَْبٍد لَهُ َعلَى َمكَّاٍس، فََطالَبَهُ بَِمْكِسِه، فَقَاَل: إنَّهُ ُحر  َولَْيَس بَِعْبِد،  -

 .َوقََصدَ التَّْخِليص اَل اْلِعتْق لَْم يُْعتَق فِيَما َبْينه َوبَْين اَّللَّ تَعَالَى
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ة، َوَكانَْت أََمته َوُهَو اَل يَْشعُ  َزاَحَمتْهُ اْمَرأَة، فَقَالَ  - ِري يَا ُحرَّ ر، تَأَخَّ

 اِليُّ بِأَنََّها اَل تُْعتَق.تَى اْلغَزَ أَفْ 

فَلَْم  لَب ِمْن اْلَحاِضِريَن َشْيئًاَوفِي اْلبَِسيِط أَنَّ بَْعض اْلُوعَّاظ طَ  -

ًرا ِمْنُهْم: َطلَّْقتُُكْم ثاََل  َوُهَو اَل  َوَكاَنْت َزْوَجته ِفيِهمْ ثًا، يُْعُطوهُ، فَقَاَل ُمتََضج ِ

يَْعلَم. فَأَْفتَى إَماُم اْلَحَرَمْيِن ِبُوقُوعِ الطَّاَلق، قَاَل اْلغََزاِليُّ َوِفي اْلقَْلب ِمْنهُ 

 َشْيء.

: َولَك أَْن تَقُول: َيْنَبِغي أَْن اَل تَْطلُق افِِعيُّ ه " َطلَّْقتُُكْم أِلَنَّ قَْول؛ قَاَل الرَّ

َوُهَو يَْقبَل ااِلْستِثْنَاء بِالن ِيَِّة، َكَما لَْو َحلََف اَل يَُسل ِم َعلَى َزْيٍد،  ام  " لَْفظ عَ 

فََسلََّم َعلَى قَْوم ُهَو فِيِهْم، َواْستَثْنَاهُ بِقَْلبِِه لَْم َيْحَنث، َوإِذَا لَْم يَْعلَم أَنَّ َزْوَجته 

 فِي اْلقَْوم َكاَن َمْقُصوده َغْيرَها.

ا اْلعََجب ِمْن َوقَاَل النَّ  افِِعيُّ َعِجيب، أَمَّ َماُم َوالرَّ : َما قَالَهُ اإْلِ َوِويُّ

ِ فَأِلَنَّ َهِذِه اْلَمْسأَلَة لَْيَسْت َكَمْسأَلَِة السَّاَلم َعلَى َزْيدٍ  افِِعي  أِلَنَّهُ ُهنَاَك َعِلَم ؛ الرَّ

ِنَها، َواللَّْفُظ يَْقتَِضي اْلَجِميَع، إالَّ َما بِِه َواْستَثْنَاهُ، َوُهنَا لَْم َيْعلَم بَِها َولَْم يَْستَثْ 

َماِم َفأِلَنَّ الشَّْرط قَْصد لَْفظ  ا اْلعََجُب ِمْن اإْلِ أَْخَرَجهُ َولَْم يُْخِرْجَها. َوأَمَّ

الطَّاَلق بَِمْعَنى الطَّاَلق، َواَل َيْكِفي قَْصد لَْفظ ِمْن َغْير قَْصد َمْعنَاهُ، َوَمْعلُوم 

ِلَما ذََكَرهُ  ال اِعظ لَْم يَْقِصد َمْعَنى الطَّاَلق، َفيَْنبَِغي أَْن اَل تَْطلُق ِلذَِلكَ أَنَّ اْلوَ 

. افِِعيُّ  الرَّ

ِ فِي َمْسأَلَة "  اِت: َوَنِظير ذَِلَك َما َحَكْينَاهُ، َعْن اْلغََزاِلي  َوقَاَل فِي اْلُمِهمَّ

ة " أَنََّها اَل تُْعتَق، َوقَالَ  ِري يَا ُحرَّ اْلبُْلِقينِيُّ فَتََح اَّللَّ بِتَْخِريَجْيِن آَخَرْيِن،  تَأَخَّ

ج ذَِلَك َعَلى َمْن َحلََف اَل  يَْقتَِضيَاِن َعدَم ُوقُوع الطَّاَلق: أََحدُُهَما: أَْن يَُخرَّ

ب أَنَّهُ يَُسل ِم َعلَى َزْيٍد فََسلََّم َعلَى قَْوم ُهَو فِيِهْم َوُهَو اَل َيْعلَم أَنَّهُ فِيِهْم، َواْلَمْذهَ 

ِ الَّتِي قَاَس َعلَْيَها، فَإِنَّهُ ُهنَاَك َعِلَم  افِِعي  اَل يَْحنَث، َوَهذَا َغْير َمْسأَلَة الرَّ

 َواْستَثْنَى َوُهنَا لَْم يَْعلَم أَْصاًل.

الثَّانِي: أَنَّ الطَّاَلق لَُغة: اْلَهْجر، َوَشْرًعا: َحل  قَْيد الن َِكاح بَِوْجٍه 

أِلَنَّهُ ُهنَا ؛ ْمِكن َحْمل َكاَلم اْلَواِعظ َعلَى اْلُمْشتََركَمْخُصوص، َواَل يُ 

ر اَل َيتََضادَّا، فَتََعيَّنَْت  أِلَنَّ َشْرط َحْمل اْلُمْشتََرك َعلَى َمْعنََيْيِه أَنْ ؛ ُمتَعَذ ِ

َح فَقَالَ ؛ اللُّغَِويَّة، َوُهَو اَل يُِفيد إيقَاع الطَّاَلق َعلَى َزْوَجته : بَْل َلْو َصرَّ

َطلَّْقتُُكْم َوَزْوَجتِي، لَْم يَقَع الطَّاَلق َعلَْيَها، َكَما قَالُوهُ فِي: " نَِساِء اْلعَالَِميَن 

 َطَواِلق َوأَْنِت يَا فَاِطَمةُ " ِمْن ِجَهة أَنَّهُ َعَطَف َعلَى نِْسَوة لَْم تَْطلُق. اْنتََهى.
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اَلق لَْم تَْطلُق، َوَكذَا لَْو َولَْم يَْقِصد الطَّ ؛ قَاَل يَا َطاِلق َوُهَو اْسمَها -

َكاَن اْسمَها َطاِرقًا أَْو َطاِلبًا َوقَاَل قََصْدت الن ِدَاء فَاْلتَفَّ اْلَحْرف، قَاَل: أَْنِت 

َطاِلق، ثُمَّ قَاَل: أََرْدت إْن َشاَء َزْيدٌ أَْو إْن دََخْلت الدَّار دُي َِن َولَْم يُْقبَل 

 َظاِهًرا.

ي َطاِلٌق، َوقَاَل أََرْدت َغْيَر فاَُلنَةَ دُي َِن، َولَْم يُْقَبْل اْمَرأَةٍ لِ  كل قَاَل: -

ْجت، فَقَاَل ذَِلَك، وَ ؛ َظاِهًرا إالَّ ِلقَِرينَةٍ  قَاَل: أََرْدت بِأَْن َخاَصَمتْهُ َوقَالَْت تََزوَّ

ِلف اَل يَُكل ِم َكأَْن َيحْ ؛ َمة، َوَلْو َوَقَع ذَِلَك فِي اْليَِمين قُِبَل ُمْطلَقًاَغْير اْلُمَخاِص 

 أََحدًا َويُِريد َزْيدًا، أَْو اَل يَأُْكل َطعَاًما َويُِريد َشْيئًا ُمَعيَّنًا. 

 قَاَل أَْنِت َطاِلق، ثُمَّ قَاَل أََرْدت َغْيرَها فََسَبَق ِلَسانِي إلَْيَها دُي َِن. -

 قَاَل: َطلَّْقتُك، ثُمَّ قَاَل، أََرْدت َطلَْبتُك دُي َِن. -

أَْنِت َطاِلق إْن َكلَّْمت َزْيدًا، ثُمَّ قَاَل: أََرْدت إْن َكلَّْمته َشْهًرا. قَاَل:  -

َماُم: نَصَّ الشَّافِِعيُّ أَنَّهُ اَل َيقَع الطَّاَلق بَاِطنًا بَْعد الشَّْهر، فَلَْو َكاَن فِي  قَاَل اإْلِ

 قُبَِل َظاِهًرا أَْيًضا. اهللاْلَحِلف بِ 

دُي َِن ؛ ا ِللسُّنَِّة َوقَاَل نََوْيت تَْفِريقَها َعلَى اأْلَْقَراءقَاَل: أَْنِت َطاِلق ثاََلثً  -

أِلَنَّ اللَّْفظ يَْقتَِضي ُوقُوع اْلُكل  ِفي اْلَحال إالَّ ِلقَِرينٍَة، بِأَْن ؛ َولَْم يُْقَبل َظاِهًرا

، فَِفي اْلِمْنَهاجِ أَنَّهُ َكاَن َيْعتَِقد تَْحِريم اْلَجْمع ِفي قُْرء َواِحد َوَلْو لَْم يَقُْل ِللسُّنَّةِ 

ْن  ِر: أَنَّهُ اَل يُْقَبل ُمْطلَقًا َواَل ِممَّ َكَما َلْو قَاَل. َواَلَِّذي فِي الشَّْرَحْيِن َواْلُمَحرَّ

 يَْعتَِقد التَّْحِريم.

 قَاَل: اِلْمَرأَتِِه َوأَْجنَِبيَّة: إْحدَاُكَما َطاِلق، َوقَاَل: أََرْدت اأْلَْجنَِبيَّة قُِبَل، -

َوُهَو اْسم اْمَرأَته، َوقَاَل: أََرْدت أَْجَنبِيَّة، ؛ بِِخاَلِف َما لَْو قَاَل: َعْمَرةُ َطاِلقٌ 

 فَإِنَّهُ يُدَيَُّن َواَل يُْقَبل.

ا اأْلَْصل الثَّانِي: َوُهَو أَنَّهُ اَل يُْشتََرط َمَع ِنيَّة اْلقَْلب التَّلَفُّظ فِيِه،  َوأَمَّ

 :فَِفيِه فُُروع َكِثيَرة

 اْلِعبَادَات. كل :ِمْنَها -

إذَا أَْحيَا أَْرًضا بِِنيَِّة َجْعلَها َمْسِجدًا، فَإِنََّها تَِصير َمْسِجدًا  َوِمْنَها: -

ِد الن ِيَّة، َواَل َيْحتَاج إلَى لَْفظ.  بُِمَجرَّ
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 َمْن َحلََف اَل يَُسل ِم َعلَى َزْيٍد، فََسلََّم َعلَى قَْوم ُهَو فِيِهمْ  َوِمْنَها: -

فَدََخَل ؛ َواْستَثْنَاهُ بِالن ِيَِّة، فَإِنَّهُ اَل َيْحنَث، بِِخاَلِف َمْن َحلََف اَل يَْدُخل َعلَْيهِ 

َعلَى قَْوم ُهَو فِيِهْم َواْستَثَْناهُ بِقَْلبِِه، َوقََصدَ الدُُّخول َعلَى َغْيره، فَإِنَّهُ يَْحنَث 

، َواْلفَْرق أَنَّ الدُُّخول فِعْ  ل اَل يَْدُخلهُ ااِلْستِثْنَاء، َواَل َيْنتَِظم أَْن فِي اأْلََصح 

يَقُول: دََخْلت َعلَْيُكْم إالَّ َعلَى فاَُلن، َويَِصح  أَْن يُقَال: َسلَّْمت َعلَْيُكْم إالَّ َعلَى 

 فاَُلن.
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 ، بَْعضَها َعلَى َرأْيٍ َضِعيف:(5)رَوَخَرَج َعْن َهذَا اأْلَْصل ُصوَ 

ِد الن ِيَّة َحتَّى  ِمْنَها: - ْحَرام، فَِفي َوْجه أَْو قَْول، أَنَّهُ اَل َيْنعَِقد ِبُمَجرَّ اإْلِ

يُلَب َِي، َوفِي آَخر: يُْشتََرُط التَّْلبِيَةُ أَْو َسْوُق اْلَهْديِ َوتَْقِليدُهُ، َوفِي آَخر: أَنَّ 

، َواأْلََصح  أَنََّها اَل َشْرط َواَل التَّْلبِيَةَ َواِجبَةٌ، اَل َشْرط ِلاِلْنِعقَاِد فَعَلَْيِه دَمٌ 

ْحَرام بِدُوِنَها َواَل يَْلَزمهُ َشْيء.  َواِجبَة، َفيَْنعَِقد اإْلِ

لَْو نََوى النَّْذر أَْو الطَّاَلق بِقَْلبِِه َولَْم يَتَلَفَّظ، لَْم َيْنعَِقد النَّْذر  َوِمْنَها: -

 َواَل يَقَع الطَّاَلق. 

ْهدَاِء، لَْم تَِصْر َكذَِلَك َعلَى  اْشتََرى َشاةً  َوِمْنَها: - ِبِنيَِّة التَّْضِحيَة أَْو اإْلِ

 الصَِّحيح َحتَّى َيتَلَفَّظ. 

بَِل َوَنَويَا َنْوًعا د نُقُود اَل َغاِلب فِيَها، َفقبَاَع بِأَْلٍف َوفِي اْلبَلَ  َوِمْنَها: -

ِظيره ِمْن اْلُخْلع: يَِصح  ِفي لَْم يَِصح  فِي اأْلََصح  َحتَّى يُبَي ِنَاهُ لَْفَظا، َوِفي نَ 

اأْلََصح  أِلَنَّهُ يُْغتََفر ِفيِه َما اَل يُْغتَفَر فِي اْلبَْيع. َوفِي نَِظيره ِمْن الن َِكاح َلْو قَاَل 

. ْجتُك ِبْنِتي، َوَنَويَا َواِحدَة َصحَّ َعلَى اأْلََصح   َمْن لَهُ بَنَات: َزوَّ

ِمْنَهاو - ثُمَّ قَاَل أََرْدت إْن َشاَء اَّللَّ تَعَالَى لَْم  لَْو قَاَل أَْنِت َطاِلق، ََ

: َواْلَمْشُهور أَنَّهُ اَل يُدَيَُّن أَْيًضا، ِبِخاَلِف َما إذَا قَاَل: (1)يُْقَبل افِِعيُّ . قَاَل الرَّ

أَْو إْن َشاَء َزْيدٌ فَإِنَّهُ يُدَيَُّن َوِإْن لَْم يُْقبَل َظاِهًرا، قَاَل: ؛ أََرْدت إْن دََخْلت

أَنَّ التَّْعِليق بَِمِشيئَِة اَّللَّ ؛ َواْلفَْرق َبْين إْن َشاَء اَّللَّ َوَبْين َسائِر ُصَور التَّْعِليق

يَْرفَع ُحْكم الطَّاَلق ُجْملَة فَاَل بُد  فِيِه ِمْن اللَّْفظ، َوالتَّْعِليق بِالدُُّخوِل َوَنْحوه اَل 

صهُ ِبَحاِل دُون  َحاَل. يَْرفَعهُ ُجْملَة، َبْل يَُخص ِ

َمْن َعَزَم َعلَى اْلَمْعِصيَة َولَْم يَْفعَلَها أَْو لَْم يَتَلَفَّظ بَِها اَل يَأْثَم  َوِمْنَها: -

ِتي َما َحدَّثَْت بِِه أَْنفَُسَها َما لَْم : »@ِلقَْوِلِه  َ تََجاَوَز أِلُمَّ تَتََكلَّْم أَْو تَْعَمْل إنَّ اَّللَّ

 .(4)«بِهِ 

يِن ْبِن َرِزينٍ  اِضي اْلقَُضاةِ َوَوقََع فِي فَتَاَوى قَ  ِ الد ِ ْنَسان إذَا (5)تَِقي  أَنَّ اإْلِ

ا اْلعَْزِم َعَزَم َعلَى َمْعِصيَة فَإِْن َكاَن قَْد فَعَلََها َولَْم يَتُْب ِمْنَها فَُهَو ُمَؤاَخذٌ ِبَهذَ 

  أِلَنَّهُ إْصَراٌر.

                                                           
 لتلفظ.فيشترط فيها مع النية ا ( ـ5)
 بل البد من اجتماع اللفظ وهو االستثناء مع اإلرادة، وهنا أخر اللفظ. ( ـ1)
 .976ح  9/997، ومسلم 7778ح  4/922متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ4)
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َعلَى ذَِلَك َكاَلًما َمْبُسوًطا أَْحَسن فِيِه (1)َوقَْد تََكلََّم السُّْبِكيُّ فِي اْلَحلَبِيَّاتِ 

 ِجدًّا فَقَاَل: الَِّذي يَقَع ِفي النَّْفس ِمْن قَْصد اْلَمْعِصيَة َعلَى َخْمس َمَراِتب:

فِيَها َوُهَو اْلَخاِطر، َوُهَو َما يُْلقَى فِيَها، ثُمَّ َجَريَانه  اأْلُولَى: اْلَهاِجس:

: ثُمَّ َحِديث النَّْفس: َوُهَو  َما يَقَع فِيَها ِمْن التََّردُّد َهْل يَْفعَل أَْو اَل؟ ثُمَّ اْلَهم 

ة ذَِلَك اْلقَْصد َواْلَجْزم بِِه،  َوُهَو تَْرِجيح قَْصد اْلِفْعل، ثُمَّ اْلعَْزم: َوُهَو قُوَّ

ء َوَردَ َوِإنََّما ُهَو َشيْ ؛ ِمْن فِْعله فَاْلَهاِجس اَل يَُؤاَخذ بِِه إْجَماًعا أِلَنَّهُ لَْيسَ 

َعلَْيِه، اَل قُْدَرة لَهُ َواَل ُصْنع، َواْلَخاِطر الَِّذي بَْعده َكاَن قَاِدًرا َعلَى دَْفعه 

َل ُوُروده، َولَِكنَّهُ ُهَو َوَما َبْعده ِمْن َحِديث النَّْفس  بَِصْرِف اْلَهاِجس أَوَّ

نَّْفس اْرتَفََع َما قَْبله َمْرفُوَعاِن بِاْلَحِديِث الصَِّحيح، َوإِذَا اْرتَفََع َحِديث ال

بَِطِريِق اأْلَْولَى.َوَهِذِه اْلَمَراتُِب الثَّاَلثَةُ أَْيًضا لَْو َكاَنْت فِي اْلَحَسنَات لَْم يُْكتَب 

ا اْلَهم   ا الثَّانِي َوالثَّاِلث فَِلعَدَِم اْلقَْصد، َوأَمَّ ل َفَظاِهر، َوأَمَّ ا اأْلَوَّ لَهُ بَِها أَْجر. أَمَّ

ِحيُح إنَّ اْلَهمَّ بِاْلَحَسنَِة، يُْكتَُب َحَسنَةً، َواْلَهمَّ بِالسَّي ِئَِة اَل فَقَْد بَ  يََّن اْلَحِديُث الصَّ

ُكِتبَْت َحَسنَةً، َوإِْن فَعَلََها ُكتَِبْت َسي ِئَةً  هلليُْكتَُب َسي ِئَة، َويُْنتََظر فَإِْن تََرَكَها 

 ً َوُهَو َمْعنَى قَْوله ؛ نَّهُ يُْكتَب َعلَْيِه اْلِفْعل َوْحده، َواأْلََصح  فِي َمْعنَاهُ أَ (4)َواِحدَة

" َواِحدَة "، َوأَنَّ اْلَهم  َمْرفُوع.َوِمْن َهذَا يُْعلَم أَنَّ قَْوله فِي َحِديث النَّْفس: 

ْو لَْيَس لَهُ َمْفُهوم، َحتَّى يُقَال: إنََّها إذَا تََكلََّمْت أَ « َما لَْم َيتََكلَّْم أَْو يَْعَملْ »

َعِملَْت يُْكتَب َعلَْيِه َحِديث النَّْفس؛ أِلَنَّهُ إذَا َكاَن اْلَهم  اَل يُْكتَب، فََحِديُث 

 النَّْفِس أَْولَى، َهذَا َكاَلُمهُ ِفي اْلَحلَبِيَّاِت.

َوقَْد َخالَفَهُ فِي َشْرحِ اْلِمْنَهاجِ 
فَقَاَل: إنَّهُ َظَهَر لَهُ اْلُمَؤاَخذَة ِمْن إْطاَلق (3)

َولَْم يَقُْل أَْو تَْعَملهُ، قَاَل: فَيُْؤَخذ ِمْنهُ تَْحِريم اْلَمْشي « أَْو تَْعَملْ : »@له قَوْ 

إلَى َمْعِصيَة، َوإِْن َكاَن اْلَمْشي فِي نَْفسه ُمبَاًحا، لَِكْن اِلْنِضَماِم قَْصد اْلَحَرام 

                                                                                                                                              
طبقات ابن قاضي  هـ(.740)ت محمد بن الحسين بن رزين الحموي، أخذ عن ابن الصالح وغيره ـ (5)

 .7/986شهبة 
 الكيافي السيبكي هـ( الشيخ تقي الدين علي بن عبيد642)ت مسائل فقهية سألها أبو العباس األذرعي ـ (1)

 .9/991هـ(. األعالم 627)ت
إن هللا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم »يشير إلى حديث ابن عباس رضي هللا عنما :  ( ـ4)

ن هو هم بها فعملها كتبها هللا له عنده عشر حسنات إلى بحسنة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة، فإ
سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم 

ح  9/994، ومسلم 7819ح  4/902متفق عليه رواه البخاري «. بها فعملها كتبها هللا له سيئة واحدة
929. 

كالمه السابق في كتابه االبتهاج في شرح المنهاج، وهو كتاب عظيم شرح المنهاج أي خالف  ( ـ3)
 رسالة دكتوراه وماجستير في جامعة أم القرى. 77للنووي شرحا مطوال وصل فيه إلى الطالق وحقق في 
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ا إذَا اْجتََمعَا  إلَْيِه، فَُكل  َواِحد ِمْن اْلَمْشي َواْلقَْصد اَل َيْحُرم ِعْند اْنِفَراده، أَمَّ

أَْو »فَإِنَّ َمَع اْلَهم  َعَماًل ِلَما ُهَو ِمْن أَْسبَاب اْلَمْهُموم بِِه فَاْقتََضى إْطاَلُق 

َِّخْذَها أَْصاًل يَعُود اْلُمَؤاَخذَةَ بِِه. قَاَل: فَاْشدُْد بَِهِذِه ا« تَْعَملْ  ْلفَائِدَة يَدَْيك، َواِت

 نَْفعه َعلَْيك.

َوقَاَل َولَده فِي َمْنعِ اْلَمَوانِعِ 
: ُهنَا دَقِيقَة َنبَّْهنَا َعلَْيَها فِي َجْمعِ (5)

اْلَجَواِمعِ َوِهَي: أَنَّ َعدَم اْلُمَؤاَخذَة ِبَحِديِث النَّْفس َواْلَهم  لَْيَس ُمْطلَقًا َبْل 

ه َوَعَمله، َواَل بِ  َشْرِط َعدَم التََّكلُّم َواْلعََمل، َوَحتَّى إذَا َعِمَل يَُؤاَخذُ ِبَشْيئَْيِن َهم 

هُ َمْغفُوًرا، َوَحِديث نَْفسه إالَّ إذَا لَْم يَتَعَقَّبهُ اْلعََمل، َكَما ُهَو َظاِهر  يَُكون َهمُّ

  .اْلَحِديث

ا اْلعَْزم فَاْلُمَحق ِقُوَن َعَلى أَنَّهُ يَُؤاَخذُ بِِه، (1)ثُمَّ قَاَل فِي اْلَحلَِبيَّاتِ  : َوأَمَّ
َوَخالََف َبْعضهْم َوقَاَل: إنَّهُ ِمْن اْلَهم  اْلَمْرفُوع، َوُربََّما تََمس ك بَِقْوِل أَْهل 

غَِوي  اَل اللُّغَة، َهمَّ بِالشَّْيِء َعَزَم َعلَْيِه، َوالتََّمسُُّك ِبَهذَا َغْير َسِديد أِلَنَّ اللُّ 
لُوَن ِبَحِديِث  ل إلَى َهِذِه الدَّقَائِق.َواْحتَجَّ اأْلَوَّ إذَا اْلتَقَى اْلُمْسِلَماِن »يَتَنَزَّ
: َهذَا اْلقَاتُِل فََما بَاُل هللابَِسْيفَْيِهَما فَاْلقَاتُِل َواْلَمْقتُوُل فِي النَّاِر. قَالُوا يَا َرُسوَل 

عُل َِل بِاْلِحْرِص، فَ  ؛(4)«ى قَتِْل َصاِحبِهِ يًصا َعلَ اْلَمْقتُوِل؟ قَاَل: َكاَن َحرِ 
ْجَماعِ َعلَى اْلُمَؤاَخذَة بِأَْعَماِل اْلقُلُوب َكاْلَحَسِد َوَنْحوه،  وا أَْيًضا بِاإْلِ َواْحتَجُّ

ير َعلَى تَْفسِ   72الحج:  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ :َوبَِقْوِلِه تَعَالَى
ْلَحاد  ثُمَّ قَاَل: إنَّ التَّْوبَة َواِجبَة َعلَى اْلفَْور، َوِمْن َضُروَرتَها  بِاْلَمْعِصيَِة...اإْلِ

فَذَِلَك  قَْبل أَْن يَتُوب ِمْنَها اْلعَْزم َعلَى َعدَم اْلَعْود، فََمتَى َعَزَم َعلَى اْلعَْود
قَالَهُ اْبُن َرِزيٍن، ثُمَّ قَاَل فِي ُمَضاد  ِللتَّْوبَِة، فَيَُؤاَخذ بِِه بِاَل إْشَكال، َوُهَو الَِّذي 

آِخر َجَوابه: َواْلعَْزم َعلَى اْلَكِبيَرة، َوإِْن َكاَن َسي ِئَة، فَُهَو دُون اْلَكِبيَرة 
 اْلَمْعُزوم َعلَْيَها.

 اْلَمْبَحث السَّاِدس: فِي ُشُروط الن ِيَّة:
ل: ْساَلم، َوِمْن ثَمَّ لَْم تَِصح  اْلِعبَادَ  اأْلَوَّ ات ِمْن اْلَكافِر، َوَخَرَج ِمْن اإْلِ
 ذَِلَك ُصَور:

اْلِكتَاِبيَّة تَْحت اْلُمْسِلم، يَِصح  ُغْسلَها َعْن اْلَحْيض، ِلَيِحل   اأْلُولَى:
ُروَرةِ، َويُْشتََرط نِيَّتَها َكَما َقَطَع بِِه اْلُمتََول ِي  َوْطُؤَها ِباَل ِخاَلف ِللضَّ

افِِعيُّ فِي بَاب اْلُوُضو َحهُ فِي التَّْحِقيِق، َوالرَّ يَّة ِمْن فء َوَصحَّ م ِ إذَا َطُهَرْت الذ ِ
                                                           

هـ(، له جمع الجوامع كتاب في أصول الفقه له 669ولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي)ت ( ـ5)
 لق عليه بتعليقات سماها: منع الموانع..وع
 عاد يتكلم عن المرتبة الخامسة وهي العزم. ( ـ1)
 .7444ح  8/7792، ومسلم 29ح 9/92متفق عليه : رواه البخاري  ( ـ4)
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ْوج ااِلْغتَِسال، فَإِْن اْمتَنَعَْت أَْجبََرَها َعلَْيِه  اْلَحْيض َوالن ِفَاس أَْلَزَمَها الزَّ
ُروَرةِ، َكَما يُْجبِر اْلُمْسِلَمة اْلَمْجنُونَة؛ َواْستَبَاَحَها  .َوإِْن لَْم تَْنِو ِللضَّ

َها، أِلَنَّ اْلُمغَلَّب فِيَها اْلَكفَّاَرة تَِصح  ِمْن اْلَكافِر، َويُْشتََرط ِمْنهُ نِيَّتُ  ثَّانِيَة:ال
َجانِب اْلغََراَمات، َوالن ِيَّة فِيَها ِللتَّْميِيِز اَل ِلْلقُْربَِة، َوِهَي بِالدُّيُوِن أَْشبَه، َوبَِهذَا 

ْساَلم َوُوُجوب إَعادَة اْلغُْسل بَْعده.يُْعَرف اْلفَْرق بَْين َعدَم ُوُجوب   إَعادَتَها بَْعد اإْلِ

دَّة، تَِصح  َوتُْجِزيِه. الثَّاِلثَة: َكاة فِي َحاَل الر ِ  إذَا أَْخَرَج اْلُمْرتَد  الزَّ

، اَل يَُمي ِز الشَّْرط الثَّانِي: َواَل  ،التَّْمِييز: فَاَل تَِصح  ِعبَادَة َصبِي 
ئهُ اْلَوِلي  ِللطََّواِف َحْيُث يُْحِرم َعْنهُ، َمْجنُون: َوَخَرَج عَ  ْفل يَُوض ِ ْن ذَِلَك الط ِ

ْوج َعْن اْلَحْيضَواْلَمْجنُونَة يُغَ  لَها الزَّ . س ِ  َوَيْنِوي َعلَى اأْلََصح 

ا فِي اْلِجنَايَات َهْل ُهَو َعْمد مَمْسأَلَة َعْمدهَ  َوِمْن فُُروع َهذَا الشَّْرط:

ُحوا أَنَّ َعْمدهَما َعْمد، َوَخصَّ  أَْو اَل؟ أِلَنَّهُ  ر ِمْنُهَما اْلقَْصد، َوَصحَّ اَل يُتََصوَّ

ة اْلِخاَلف بَِمْن لَهُ َنْوع تَْميِيز، فََغْير اْلُمَمي ِز ِمْنُهَما َعْمده َخَطأٌ قَْطعًا.  اأْلَئِمَّ

ْغِرق دُون السَّْكَران اَل يُْقَضى َعلَْيِه بِاْلَحدَِث َحتَّى يَْستَ  َونَِظير ذَِلَك:

ل النَّْشَوة، َوَكذَا ُحْكم َصاَلته َوَساِئر أَْفعَاله.  أَوَّ

ِ: فََمْن َجِهَل فَْرِضيَّة اْلُوُضوء أَْو  الشَّْرط الثَّاِلث: اْلِعْلم بِاْلَمْنِوي 

اَل   ة لَْم يَِصح  ِمْنهُ ِفْعلَها.الصَّ

 : ِمْن السُّنَن تَِصح   ئِضالَِّذي اَل يَُمي ِز اْلفََراالعامي َوقَاَل اْلغََزاِليُّ

بَِشْرِط أَْن اَل يَْقِصد التَّنَفَُّل ِبَما ُهَو فَْرٌض، فَإِْن قََصدَهُ لَْم يُْعتَدَّ بِِه،  ِعبَادَته

 .َوإِْن َغفََل َعْن التَّْفِصيِل َفِنيَّةُ اْلُجْملَِة َكافِيَةٌ 

فَإِنَّهُ اَل يُْشتََرط ،فِي اْلَحج   َوقَاَل فِي اْلَخاِدِم: الظَّاِهر أَنَّهُ اَل يُْشتََرط ذَِلكَ 

اَلة، َويُْمِكن تَعَلُّم ؛ فِيِه تَْعِيين اْلَمْنِوي   بَْل َيْنعَِقد ُمْطلَقًا َويَْصِرفهُ بِِخاَلِف الصَّ

اَلة، َواَل يُْشتََرط اْلِعْلم بِاْلفَْرِضيَّةِ  ْحَرام ِبِخاَلِف الصَّ أِلَنَّهُ لَْو ؛ اأْلَْحَكام بَْعد اإْلِ

 ى النَّفَل اْنَصَرَف إلَى اْلفَْرض.نَوَ 

َما لَْو نََطَق ِبَكِلَمِة الطَّاَلق بُْلغٍَة اَل يَْعِرفَها  َوِمْن فُُروع َهذَا الشَّْرط:

، َوَكذَا  َوقَاَل قََصْدت ِبَها َمْعنَاَها بِاْلعََربِيَِّة، فَإِنَّهُ اَل يَقَع الطَّاَلق فِي اأْلََصح 

َمْعنَاَها َولَِكْن َنَوْيت بَِها الطَّاَلَق َوَقْطَع الن َِكاح فَإِنَّهُ اَل يَقَع، لَْو قَاَل: لَْم أَْعلَم 

 .َكَما لَْو َخاَطبََها ِبَكِلَمٍة اَل َمْعَنى لََها َوقَاَل: أََرْدت الطَّاَلق
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 أَْن يَقُول: َطلَّْقتُك ِمثْل َما َطلََّق َزْيدٌ، َوُهَو اَل يَْدِري َكمْ  َونَِظيره أَْيًضا:

 َطلََّق َزْيدٌ، َوَكذَا لَْو نََوى َعدَد َطاَلق َزْيٍد َولَْم َيتَلَفَّظ.

بِْعتُك بِِمثِْل َما بَاَع بِِه فاَُلن فََرسه،  :َونَِظير َطلَّْقتُك ِمثْل َما َطلََّق َزْيدٌ 

.  َوُهَو اَل َيْعلَم قَْدره فَإِنَّ اْلبَْيع اَل يَِصح 

ابُِع: اَلةِ أَْو أْتَِي بُِمنَاٍف، أَْن اَل يَ  الشَّْرُط الرَّ فَلَْو اْرتَدَّ فِي أَثْنَاِء الصَّ

ِم بََطَل، أَْو اْلُوُضوِء أَْو اْلغُْسِل لَْم يَْبُطاَل  ِ أَْو التََّيمُّ ْوِم أَْو اْلَحج  أِلَنَّ ؛ الصَّ

دَّةِ أَْفعَالَُهَما َغْيُر ُمْرتَبَِطٍة ِببَْعِضَها، َولَِكْن اَل يُْحَسُب اْلَمْغُسوُل فِي  ؛ َزَمِن الر ِ

ُم  َولَْو اْرتَدَّ بَْعدَ اْلفََراغِ، فَاأْلََصحُّ أَنَّهُ اَل َيْبُطُل اْلُوُضوُء َواْلغُْسُل َوَيْبُطُل التَّيَمُّ

َكاةِ ؛ ِلَضْعِفهِ  ِ أَْو أَدَاِء الزَّ ْوِم أَْو اْلَحج  اَلةِ أَْو الصَّ َولَْو َوقََع ذَِلَك بَْعدَ فََراغ الصَّ

َعادَةُ.لَْم   يَِجْب َعلَْيِه اإْلِ

ْساَلِم فَاَل َيْحُصُل لَهُ  ا اأْلَْجُر فَإِْن لَْم َيعُْد إَلى اإْلِ دَّةَ تُْحِبُط  ؛َوأَمَّ أِلَنَّ الر ِ

ِ ؛ اْلعََمَل َوإِْن َعادَ فََظاِهُر النَّص ِ أَنََّها تُْحبُِط أَْيًضا افِِعي  َواَلَِّذي فِي َكاَلِم الرَّ

 .(5)ا تُْحِبُط إذَا اتََّصلَْت بِاْلَمْوتِ أَنََّها إنَّمَ 

دَّةِ  @َوِمْن َنَظائِِر ذَِلَك: أَنَّ َمْن َصِحَب النَِّبيَّ  ثُمَّ اْرتَدَّ َوَماَت َعلَى الر ِ

ا َمْن اْرتَدَّ َبْعدَهُ ثُمَّ أَْسلََم  ِ، َوأَمَّ َحابِي  َكاْبِن َخَطٍل اَل يُْطلَُق َعلَْيِه اْسُم الصَّ

: فِي (1)ِلًما َكاأْلَْشعَِث ْبن قَْيٍس فَقَاَل اْلَحافُِظ أَبُو اْلفَْضِل اْلِعَراقِيُّ َوَماَت ُمسْ 

َحابَة َنَظرٌ  دَّةَ ؛ دُُخوِلِه فِي الصَّ فَقَْد نَصَّ الشَّافِِعيُّ َوأَبُو َحِنيفَةَ َعلَى أَنَّ الر ِ

ْحبَِة السَّابِقَةِ قَاَل: َوالظَّاِهُر أَنََّها ُمْحِبَطةٌ ِلل ،ُمْحبَِطةٌ ِلْلعََملِ  ا َمْن  ،صُّ قَاَل: أَمَّ

ْساَلِم فِي َحيَاتِِه َكعَْبِد  ْبِن أَِبي َسْرحٍ فَاَل َمانَِع ِمْن دُُخوِلِه فِي  هللاَرَجَع إلَى اإْلِ

ْحبَِة اْنتََهى.  الصُّ

ْصٌل: َوِمْن اْلُمنَافِي ِنيَّةُ اْلقَْطعِ 
 : (4)فَ

 َوفِي ذَِلَك فُُروٌع: 

يَماِن  -  َصاَر ُمْرتَدًّا فِي اْلَحاِل. -تَعَالَى  اهللَواْلِعَياذُ بِ  -نََوى قَْطَع اإْلِ

                                                           
َمالُُهْم فِي الدُّْنيَا ) َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبَِطْت أَعْ : لقوله تعالى ( ـ5)

 فعلق الحبوط على مجموع األمرين الردة والموت على الكفر. 796البقرة َواآْلِخَرةِ(
حها فتح المغيث)ت رزين الدين العراقي عبدالرحيم بن الحسين صاحب ألفية الحديث وش ( ـ1)

 .2/288هـ(.األعالم 407
 هذا المنافي الثاني واألول تقدم وهو الردة. ( ـ4)
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ْجَماعِ، َوَكذَا َسائُِر  - اَلةِ بَْعدَ اْلفََراغِ ِمْنَها، لَْم تَْبُطْل بِاإْلِ نََوى قَْطَع الصَّ

 اْلفََراغِ. اْلِعبَادَاِت َوفِي الطََّهاَرةِ َوْجهٌ أِلَنَّ ُحْكَمَها بَاٍق بَْعدَ 

اَلةِ أَثْنَاَءَها، َبَطلَْت بِاَل ِخاَلفٍ  - أِلَنََّها َشِبيَهةٌ ؛ نََوى قَْطَع الصَّ

يَماِن.  بِاإْلِ

ِ لَِكْن  - نََوى قَْطَع الطََّهاَرةِ أَثْنَاَءَها، لَْم يَْبُطْل َما َمَضى فِي اأْلََصح 

 يَِجُب تَْجِديدُ الن ِيَِّة ِلَما بَِقَي. 

اَلةَ نََوى قَْطَع الصَّ  - ِ أِلَنَّ الصَّ ْوِم َوااِلْعِتَكاِف، لَْم يَْبُطاَل فِي اأْلََصح 

ْبِط َوُمنَاَجاةِ اْلعَْبِد َربَّهُ.  َمْخُصوَصةٌ ِمْن َبْيِن َسائِِر اْلِعبَادَاِت بُِوُجوٍه ِمْن الرَّ

هُ. - ْوِم، لَْم يَُضر   نََوى اأْلَْكَل أَْو اْلِجَماَع فِي الصَّ

اَلةِ َكاأْلَْكِل َواْلِفْعِل اْلَكِثيِر، لَْم تَْبُطْل قَْبَل نََوى فِْعَل ُمنَا - ٍف فِي الصَّ

 فِْعِلِه.

ْوَم ِمْن اللَّْيِل ثُمَّ قََطَع الن ِيَّةَ قَْبَل اْلفَْجِر، َسقََط ُحْكُمَها أِلَنَّ  - نََوى الصَّ

 تَْبُطل، أِلَنَّ اأْلَْكل َلْيَس تَْرَك الن ِيَِّة ِضدُّ الن ِيَِّة بِِخاَلِف َما لَْو أََكَل بَْعدََها اَل 

 ِضد َها.

ِ َواْلعُْمَرةِ لَْم يَْبُطاَل بِاَل ِخاَلفٍ  - أِلَنَّهُ اَل َيْخُرُج ِمْنُهَما ؛ نََوى قَْطَع اْلَحج 

ْفَساِد.   بِاإْلِ

اَلةِ قَْواَلِن: إذَا لَْم يَُكْن ُعْذٌر  - نََوى َقْطَع اْلَجَماَعِة بََطَلْت، ثُمَّ ِفي الصَّ

ُهَما اَل تَْبُطلُ أَصَ  ا ثََواُب اْلَجَماَعِة ِلَما َسبََق َفَيْسقُُط. ،حُّ  َوأَمَّ

قَاَمِة، فَإِْن َكاَن َسائًِرا لَْم يَُؤث ِْر أِلَنَّ السَّْير  - نََوى قَْطَع السَّفَِر َواإْلِ

بَُها قَاَمِة َوإِْن َكاَن نَاِزاًل اْنقََطَع، َوَكذَا لَْو َكاَن فِي َمفَاَزةٍ اَل تَ ،يَُكذ ِ ْصلُُح ِلْْلِ

 َعلَى اأْلَْظَهِر.

اَلةِ: اْمتَنََع َعلَْيِه اْلقَْصُر. - تَْماَم فِي أَثْنَاِء الصَّ  نََوى اإْلِ

َولَْو نََوى بَِماِل  ،نََوى ِبَماَل الت َِجاَرةِ اْلِقْنيَةَ: اْنقََطَع َحْوُل الت َِجاَرةِ  -

ِ.اْلِقْنيَِة الت َِجاَرةَ لَْم يَُؤث ِر فِي اأْلَصَ   ح 

ِم اْسِتْعَمااًل ُمبَاًحا: بََطَل اْلَحْوُل. - ِ اْلُمَحرَّ  نََوى بِاْلُحِلي 

َكاةِ. - ًما أَْو َكْنًزا: اْبتَدَأَ َحْوُل الزَّ  نََوى بِاْلُمبَاحِ ُمَحرَّ
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ِحيحِ إالَّ أَْن يَتَِّصَل  - ْن َعلَى الصَّ نََوى اْلِخيَانَةَ فِي اْلَوِديعَِة: لَْم يَُضمَّ

 ْن اْلِحْرِز، َكَما ِفي قَْطعِ اْلِقَراَءةِ َمَع السُُّكوِت.بِِه نَْقٌل مِ 

 نََوى أَْن اَل يَُرد َها، َوقَْد َطلَبََها اْلَماِلُك، فِيِه اْلَوْجَهاِن. -

 نََوى اْلِخيَانَةَ فِي اللُّقََطِة، ِفيِه اْلَوْجَهاِن. -

 فَْرٌع:

 َويَْقُرُب ِمْن نِيَِّة اْلقَْطعِ ِنيَّةُ اْلقَْلِب، قَاَل فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب: 

اَلةِ إلَى أُْخَرى أَْقَساٌم: : نَْقُل الصَّ  قَاَل اْلَماَوْرِديُّ

 نَْقُل فَْرٍض إلَى َفْرٍض فَاَل يَْحُصُل َواِحدٌ ِمْنُهَما. أََحدَُها:

ى نَْفٍل َراتٍِب َكَوتٍْر إلَى ُسنَِّة اْلفَْجِر، فَاَل نَْقُل نَْفٍل َراتٍِب إلَ  الثَّانِي:

 يَْحُصُل َواِحدٌ ِمْنُهَما.

 نَْقُل نَْفٍل إلَى فَْرٍض فَاَل َيْحُصُل َواِحدٌ ِمْنُهَما. الثَّاِلُث:

ابُِع: نَْقٌل فَْرٍض إلَى نَْفٍل فََهذَا َنْوَعاِن: نَْقُل ُحْكٍم َكَمْن أَْحَرَم  الرَّ

َواِل َجاِهاًل فَيَقَع نَْفاًل. َونَْقُل نِيٍَّة بِأَْن يَْنِوَي قَْبلَهُ نَْفاًل َعاِمدًا  بِالظُّْهِر قَْبَل الزَّ

َفإِْن َكاَن ِلعُْذٍر، َكأَْن أَْحَرَم فَتَْبُطُل َصاَلتُهُ، َواَل يَْنقَِلُب نَْفاًل َعلَى الصَِّحيحِ، 

ْت نَْفاًل  بِفَْرٍض ُمْنفَِردًا ثُمَّ أُقِيَمْت َجَماَعةٌ، فََسلََّم ِمْن َرْكَعتَْيِن ِليُْدِرَكَها، َصحَّ

.ِ  فِي اأْلََصح 

 فَْصل:

ا َشرْ  ا َعْقًَل، َوإِمَّ ِ، إمَّ ًعا، َوِمْن اْلُمنَافِي: َعدَُم اْلقُْدَرِة َعلَى اْلَمْنِوي 

ا َعادَةً:  َوإِمَّ

ِل: َيَها: لَْم  فَِمْن اأْلَوَّ َنَوى ِبُوُضوئِِه أَْن يَُصل َِي َصاَلةً َوأَْن اَل يَُصل ِ

 يَِصح  ِلتَنَاقُِضِه.

اَلةَ فِي َمَكان َنِجٍس، قَاَل فِي َشْرِح  َوِمْن الثَّانِي: نََوى بِِه الصَّ

. اْلُمَهذَِّب َعْن اْلَبْحِر: يَْنَبِغي أَْن اَل    يَِصحَّ

ل السَّنَِة أَْو الطََّواِف  َوِمْن الثَّاِلِث: َنَوى بِِه َصاَلةَ اْلِعيِد َوُهَو فِي أَوَّ

تِِه ِخاَلفٌ   .َوُهَو بِالشَّاِم فَِفي ِصحَّ

 فَْصل:
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 َوِمْن اْلُمنَافِي: التََّردُّدُ َوَعدَُم اْلَجْزم. َوفِيِه فُُروٌع: 

اَل  - ةَ أَْو اَل، أَْو َعلََّق إْبَطالََها َعلَى َشْيٍء بََطلَْت، تََردَّدَ: َهْل يَْقَطُع الصَّ

يَماِن.   َوَكذَا فِي اإْلِ

، أَْو اَل؟ لَْم يَْقُصْر. -  تََردَّدَ: فِي أَنَّهُ نََوى اْلقَْصَر أَْو اَل؟ َوَهْل يُتِمُّ

َر، ثُمَّ بَا - َن أَنَّهُ ُمْحِدٌث تَيَقََّن الطََّهاَرةَ َوَشكَّ فِي اْلَحدَِث فَاْحتَاَط َوتََطهَّ

ِ بِِخاَلِف َما لَْو َشكَّ ِفي الطََّهاَرةِ، َوقَْد  ُ فِي اأْلََصح  َعادَة لَْم يَِصح  َوَعَلْيِه اإْلِ

أِلَنََّها ؛ تَيَقََّن اْلَحدََث أِلَنَّ َمعَهُ أَْصاًل، َوِبِخاَلِف َما لَْو َشكَّ فِي َنَجاَسٍة فَغََسلََها

 .اَل تَْحتَاُج إلَى ِنيَّةٍ 

نََوى لَْيلَةَ الثَّاَلِثيَن ِمْن َشْعبَاَن َصْوَم َغٍد َعْن َرَمَضاَن، إْن َكاَن ِمْنهُ،  -

فََكاَن ِمْنهُ: لَْم يَقَْع َعْنهُ بِِخاَلِف َما لَْو َوقََع لَْيلَة الثَّاَلِثيَن ِمْن َرَمَضاَن، 

 اِلْستِْصَحاِب اأْلَْصِل.

 فَقََضاَها ثُمَّ تَيَقََّنَها: لَْم تُْجِزئْهُ. ؟أَْو اَل  قََضاَهاائِتَةٌ، فََشكَّ َهْل َعلَْيِه فَ  -

أَ  - نَاَءْيِن، لَْم يَِصح  ُوُضوُءهُ َوِإْن بَاَن أَنَّهُ تََوضَّ َ بِأََحِد اإْلِ أ َهَجَم فَتََوضَّ

 بِالطَّاِهِر. 

، فََمَسَح ثُمَّ َباَن َجَواُزهُ وَ  - ِ َجَب َشكَّ فِي َجَواِز اْلَمْسحِ َعلَى اْلُخف 

 إَعادَةُ اْلَمْسحِ َوقََضى َما َصلَّى بِِه.

َم أَْو َصلَّى أَْو َصاَم َشاكًّا فِي دُُخوِل اْلَوْقِت، فَبَاَن فِي اْلَوْقِت، لَْم  - تََيمَّ

.  تَِصح 

- . َم بِاَل َطلٍَب ِلْلَماِء، ثُمَّ بَاَن أَْن اَل َماَء: لَْم يَِصح   تََيمَّ

َم ِلفَائِتٍَة َظنََّها عَ  - .تََيمَّ  َلْيِه، أَْو ِلفَائِتَِة الظُّْهِر، َفبَانَْت اْلَعْصَر: لَْم يَِصح 

- .  َصلَّى إلَى ِجَهٍة َشاكًّا أَنََّها اْلِقْبلَةُ، فَإِذَا ِهَي ِهَي: لَْم تَِصح 

 قََصَر َشاكًّا فِي َجَواِز اْلقَْصِر: لَْم يَِصح  َوإِْن بَاَن َجَواُزهُ. -

اَلةِ َعلَْيِه، َفبَاَن أَنَّهُ َصلَّى َعلَى َغائٍِب َمي ٍِت شَ  - اكًّا أَنَّهُ ِمْن أَْهِل الصَّ

.  ِمْن أَْهِلَها: لَْم يَِصح 
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َصلَّى َخْلَف ُخْنثَى، َفبَاَن َرُجاًل: لَْم يَْسقُْط اْلقََضاُء فِي اأْلَْظَهِر  -

ة فِ  حَّ ي اأْلَْظَهِر، بِِخاَلِف َما لَْو َعقَدَ بِِه الن َِكاَح فَبَاَن َرُجاًل، َمَضى َعَلى الص ِ

 أِلَنَّ اْلَمْقُصودَ فِيِه اْلُحُضوُر َواَل نِيَّةَ يَقَُع ِفيَها التََّردُّدُ.

 قَاَل: َهِذِه َزَكاةٌ أَْو َصدَقَةٌ: لَْم تَقَْع َزَكاةً ِللتََّردُِّد. -

َصدَقَةٌ َهذَا َعْن َماِلي اْلغَائِِب إْن َكاَن َساِلًما َوإاِلَّ فَعَْن اْلَحاِضِر، أَْو  -

 فَبَاَن َساِلًما أَْجَزأَهُ َوإاِلَّ لَْم يُْجِزِه َعْن اْلَحاِضِر ِللتَّْرِديِد فِيِه.

ِثي َماَت َوَوِرثْت َمالَهُ فََهِذِه َزَكاتُهُ، فَبَاَن: لَْم يُْجِزِه  - قَاَل: إْن َكاَن ُمَور ِ

أِلَنَّ اأْلَْصَل ؛ َمْسأَلَِة اْلغَائِبِ أِلَنَّهُ لَْم يَْستَنِْد إلَى أَْصٍل، بِِخاَلِف ؛ بِاَل ِخاَلفٍ 

 بَقَاُؤهُ، َوِبِخاَلِف اْلبَْيعِ، فَإِنَّهُ اَل يَْحتَاُج إلَى نِيٍَّة.

َك فَاَل أَْو ؛ َعقََّب الن ِيَِّة بِاْلَمِشيئَِة، فَإِْن َنَوى التَّْعِليَق َبَطلَتْ  - أَْو التَّبَرُّ

 . تبطل ألن اللفظ موضوع للتعليق أَْطلَقَ 

َل: أَُصوُم َغدًا إْن َشاَء َزْيدٌ، لَْم يَِصح  َوإِْن َشاَء َزْيدٌ، أَْو إْن قَا -

ِلعَدَِم اْلَجْزِم، ِبِخاَلِف َما َلْو قَاَل: َما ُكْنُت َصِحيًحا ُمِقيًما، ؛ نَِشْطت فََكذَِلكَ 

 فَإِنَّهُ يُْجِزئُهُ.
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 تَْعِليق:ِذْكُر ُصَوٍر َصَحْت فِيَها الن ِيَّةُ َمَع تََردُّد أَْو 

ةً،  - ُ بُِكل ٍ َمرَّ أ اْشتَبَهَ َعلَْيِه َماٌء َوَماُء َوْرٍد: اَل َيْجتَِهدُ، َبْل َيتََوضَّ

ُروَرةِ. َويُْغتَفَُر التََّردُّدُ   فِي الن ِيَِّة ِللضَّ

يُْحتََمُل أَْن يُْقَطَع ؛ َعلَْيِه َصاَلةٌ ِمْن اْلَخْمِس فَنَِسَيَها فََصلَّى اْلَخْمسَ  -

 َ ُ  نْ بِأ َعادَة ؛ أِلَنَّا أَْوَجْبنَاَها َعلَْيِه، فَفَعَلََها بِِنيَِّة اْلَواِجِب، َواَل نُوِجبَُها اَل تَِجَب اإْلِ

 .ثَانِيًا

َوَنِظيُرهُ: َمْن َصلَّى ُمْنفَِردًا، ثُمَّ أََعادَ َمَع َجَماَعٍة، َونََوى اْلفَْرِضيَّةَ، 

، َواَل يَْلَزُم اأْلُولَى، فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تُْجِزيهِ  َكَما ُهَو اْلَمْشُهوُر ثُمَّ بَاَن فََسادُ 

َعادَةُ.  اإْلِ

َعلَْيِه َصْوٌم َواِجٌب، اَل يَْدِري َهْل ُهَو ِمْن َرَمَضاَن أَْو نَْذٌر، أَْو َكفَّاَرةٌ، 

َعدَِم فَنََوى َصْوًما َواِجبًا، أَْجَزأَهُ، َكَمْن نَِسَي َصاَلةً ِمْن اْلَخْمِس، َويُْعذَُر فِي 

ُروَرةِ   .َجْزِم الن ِيَِّة ِللضَّ

ا التَّْعِليُق فَِفيِه ُصَوٌر:   َوأَمَّ

ْحَراِم: إْن َكاَن َزْيدٌ ُمْحِرًما فَقَْد  - ، بِأَْن يَقُوَل ُمِريدُ اإْلِ ِمْنَها اْلَحجُّ

 دَ إْحَراُمهُ، َوِإالَّ فَاَل.أَْحَرْمت، فَإِْن َكاَن َزْيدٌ ُمْحِرًما اْنعَقَ 

لَّقَهُ بُِمْستَْقَبٍل، َكقَْوِلِه: إذَا أَْحَرَم َزْيدٌ، أَْو َجاَء َرأُْس الشَّْهِر فَقَْد َولَْو عَ  -

.  أَْحَرْمت فَاَلَِّذي نَقَلَهُ اْلَبغَِوي  َوآَخُروَن: أَنَّهُ اَل يَِصحُّ

في الحج: لو أحرم يوم الثالثين من رمضان ومن صور التعليق  -

حرامي بعمرة أو من شوال فحج وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإ

 فكان شواال كان حجا صحيحا.

َوَنِظيُرهُ فِي الطََّهاَرة: إْن َشكَّ فِي اْلَحدَِث، فَنََوى اْلُوُضوء إْن َكاَن  -

 .ُمْحِدثًا، َوإاِلَّ َفتَْجِديدٌ َصحَّ 

اَلةِ: َشكَّ فِي قَْصِر إَماِمِه، فَقَاَل: إْن َقَصَر قََصْرت، َوِإالَّ  -  َوفِي الصَّ

 أَتَْمْمت، فَبَاَن قَاِصًرا قََصَر، َجَزَم بِِه اأْلَْصَحاُب.

َواِحٍد  َعلَى كلاْختَلََط ُمْسِلُموَن بُِكفَّاٍر، أَْو ُشَهدَاُء ِبغَْيِرِهْم: َصلَّى  -

اَلةِ َعلَْيِه، إْن َكاَن ُمْسِلًما أَْو َغْيَر َشِهيٍد.  بِِنيَِّة الصَّ
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دَائَِها فَقَاَل: أَُصل ِي َعْنَها إْن َكانَْت، َوإِالَّ َعلَْيِه فَائِتَةٌ، َوَشكَّ فِي أَ  -

اَلةِ، فَنََوى  فَنَافِلَةٌ، فَبَانَْت: أَْجَزأَهُ. بِِخاَلِف َما لَْو َشكَّ فِي دُُخوِل َوْقِت الصَّ

فَاِق، إْن َكانَْت دََخلَْت فََعْنَها َوإاِلَّ فَنَافِلَةٌ أَْو فَائِتَةٌ فَإِنَّهُ اَل يُْجِزيِه بِااِلت ِ 

 َوِبِخاَلِف َما لَْو قَاَل: فَائِتَةٌ أَْو نَافِلَةٌ ِللتَّْرِديِد.

َكاةِ: نََوى َزَكاةَ َماِلِه اْلغَائِِب، إْن َكاَن بَاقِيًا، َوإاِلَّ َفعَْن  - َوفِي الزَّ

َل: إْن َكاَن قَااْلَحاِضِر، فَبَاَن بَاقِيًا أَْجَزأَهُ َعْنهُ، أَْو تَاِلفًا أَْجَزأَهُ َعْن اْلَحاِضِر.

ع، فَبَاَن َساِلًما: أَْجَزأَهُ بِااِلت ِفَاِق.  َساِلًما فَعَْنهُ، َوإاِلَّ فَتََطوُّ

ْوم: َنَوى لَْيلَةَ الثَّاَلِثيَن ِمْن َشْعبَاَن َصْوَم َغٍد إْن َكاَن ِمْن  - َوفِي الصَّ

: أَنَّهُ  ْسَنِويُّ َح السُّْبِكيُّ َواإْلِ عٌ َصحَّ َرَمَضاَن فَُهَو فَْرٌض، َوإِْن لَْم َيُكْن فَتََطوُّ

 يَِصحُّ َويُْجِزيِه، َواَل يَُضرُّ َهذَا التَّْعِليُق. 

اَلةِ فِي آِخِر َوْقِتَها، فَقَاَل: إْن َكاَن اْلَوْقُت َوفِي اْلجُ  - ُمعَِة: أَْحَرَم بِالصَّ

ِة اْلُجُمعَِة َوْجَهاِن فِي َشْرحِ  بَاقِيًا فَُجُمعَةٌ، َوإِالَّ فَُظْهٌر، فَبَاَن بَقَاُؤهُ، فَِفي ِصحَّ

 اْلُمَهذَِّب، بِاَل تَْرِجيحٍ.

قٍَة:   اْلَمْبَحُث السَّاِبُع: فِي أُُموٍر ُمتَفَر ِ

اْختَلََف اأْلَْصَحاُب: َهْل الن ِيَّةُ ُرْكٌن فِي اْلِعبَادَاِت، أَْو َشْرٌط؟ فَاْختَاَر 

أِلَنََّها دَاِخُل اْلِعبَادَةِ. َوذَِلَك َشأُْن اأْلَْرَكاِن، َوالشَّْرُط َما ؛ اأْلَْكثَُر أَنََّها ُرْكنٌ 

دَُّم َعلَْيَها، َوَيِجُب اْسِتْمَراُرهُ فِيَها، َواْختَاَر اْلقَاِضي أَبُو الطَّي ِِب َواْبُن يَتَقَ 

بَّاغِ أَنََّها َشْرٌط، َوِإالَّ اَلْفتَقََرْت إلَى ِنيٍَّة أُْخَرى تَْندَِرُج فِيِه. َكَما فِي  الصَّ

لُوَن اْنفََصلُوا أَْجَزاِء اْلِعبَادَاِت َفَوَجَب أَْن تَُكوَن َشْرًطا َخاِرجً  ا َعْنَها، َواأْلَوَّ

 َعْن ذَِلَك بِلُُزوِم التََّسْلُسِل.

ُص اللَّْفَظ اْلعَ  قاعدة: :الن ِيَّةُ فِي اْلَيِميِن تَُخص ِ ُم اْلَخاصَّ  امَّ َواَل تُعَم ِ

ِل:  اَل أَُكل ُِم أََحدًا، َوَيْنِوي َزْيدًا. هللاأَْن يَقُوَل: وَ  ِمثَاُل اأْلَوَّ

اَل أَْشَرُب  هللاأَْن َيُمن  َعَلْيِه َرُجٌل بَِما نَاَل ِمْنهُ َفيَقُوُل: وَ  اُل الثَّانِي:َوِمثَ 

ةً، َواَل  ِمْنهُ َماًء ِمْن َعَطٍش، فَإِنَّ اْليَِميَن تَْنعَِقدُ َعلَى اْلَماء ِمْن َعَطٍش َخاصَّ

بَِشْيٍء ِمْنهُ، َولَْو َكانَْت  يَْحنَُث ِبَطعَاِمِه َوثِيَابِِه، َولَْو َنَوى أَْن اَل َيْنتَِفعَ 

ِبِجَهٍة  ا اْحتََمَل اللَّْفُظ َما َنَوىأِلَنَّ الن ِيَّةَ إنََّما تَُؤث ُِر إذَ ؛ اْلُمنَاَزَعةُ تَْقتَِضي ذَِلكَ 

ُز ِبَها  .يَتََجوَّ

فِِظ:  قاعدة: َمقَاِصدُ اللَّْفِظ َعَلى نِيَِّة الَلَّ
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فِِظ، إالَّ فِي َمْوِضعٍ َواِحٍد، َوُهَو اْلَيِميُن َمقَاِصدُ اللَّْفِظ َعلَى ِنيَِّة ال الَّ

 .(5)ِعْندَ اْلقَاِضي، فَإِنََّها َعلَى نِيَِّة اْلقَاِضي دُون اْلَحاِلفِ 

 : َوَهِذِه فُُروٌع َمْنثُوَرةٌ َوَمَع نَِظيٍر فَأَْكثََر ِلُكل ِ فَْرعٍ فَْرعٌ 

َك  منها: - إذَا َعقََّب الن ِيَّةَ بِاْلَمِشيئَِة، فَإِْن نََوى التَّْعِليَق َبَطلَْت، أَْو التَّبَرُّ

ُهَما تَْبُطُل.  فَاَل، أَْو أَْطلََق فََوْجَهاِن: أََصحُّ

ةُ، ومنها - ةٌ، فَقَاَل: يَا َطاِلُق، أَْو يَا ُحرَّ : لَْو َكاَن اْسُمَها َطاِلٌق، أَْو ُحرَّ

الطَّاَلَق، أَْو اْلِعتَْق َحَصاَل، أَْو الن ِدَاَء فَاَل، َوإِْن أَْطلََق، فََوْجَهاِن، فَإِْن قََصدَ 

 لَِكنَّ اأْلََصحَّ ُهنَا َعدَُم اْلُحُصوِل.

َر لَْفَظ الطَّاَلق بِاَل َعْطٍف: فَإِْن قََصدَ ااِلْستِئْنَاَف َوقََع ومنها - : لَْو َكرَّ

 ِحدَةٌ، أَْو أَْطلََق فَقَْواَلِن، اأْلََصح  ثاََلٌث.الثَّاَلُث، أَْو التَّأِْكيدَ فََوا

: قَاَل: أَْنِت َطاِلٌق َطْلقَةً فِي َطْلقَتَْيِن، فَإِْن قََصدَ الظَّْرَف ومنها -

ٌ َوَكذَا فِي  ُهَما َواِحدَة فََواِحدَةٌ، أَْو اْلِحَساَب فَثِْنتَاِن، أَْو أَْطَلَق فَقَْواَلِن أََصحُّ

ْقَراِر.  اإْلِ

: َلْو قَاَل: أَْنِت َطاِلٌق، َوَطاِلٌق َوَطاِلٌق َوقََصدَ ااِلْستِئْنَاَف، أَْو ومنها -

ِل بِالثَّانِي، أَْو ِبالثَّاِلِث: فَثاََلٌث، أَْو تَأِْكيدَ الثَّانِي بِالثَّاِلِث: فَِثْنتَاِن،  تَأِْكيدَ اأْلَوَّ

ُهَما ثاََلٌث َوَكذَا فِي ْقَراِر. أَْو أَْطلََق فََقْواَلِن: أََصحُّ  اإْلِ

، فَإِْن قََصدَ ااِلْمتِنَاَع  هللا: لَْو قَاَل: وَ ومنها - اَل أَُجاِمُع َواِحدَةً ِمْنُكنَّ

، أَْو َواِحدَةٍ فَُموٍل ِمْنَها، أَْو أَْطلََق َفَوْجَهاِن  كل َعنْ  َواِحدَةٍ فَُموٍل ِمْن اْلُكل ِ

ُهَما: اْلَحْمُل َعلَى التَّْعِميِم.  أََصحُّ

َهاَر فَُمَظاِهٌر، : ومنها - ي فَإِْن قََصدَ الظ ِ لَْو قَاَل: أَْنت َعَليَّ َكعَْيِن أُم ِ

ُهَما: اَل َشْيَء.  أَْو اْلَكَراَمةَ فَاَل، أَْو أَْطلََق فََوْجَهاِن، أََصحُّ

ٍ َوقَاَل: أََرْدت: لَْست ِمْن ومنها - ٍ: لَْست اْبَن َعِلي  : َلْو قَاَل ِلعَلَِوي 

نََك َوَبْينَهُ آبَاٌء فَاَل َحدَّ أَْو قَْصدَ اْلقَْذَف ُحدَّ، َوإِْن أَْطلََق َوقَاَل لَْم ُصْلبِِه، َبْل بَيْ 

ْوَضِة.  أُِرْد بِِه َشْيئًا لَْم يَُحد  َجَزَم ِبِه فِي َزَوائِِد الرَّ

                                                           
 في البخاري عن النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. ( ـ5)
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: إذَا اتََّخذَ اْلُحِليَّ بِقَْصِد اْستِْعَماِلِه فِي ُمبَاحٍ، لَْم تَِجْب فِيِه ومنها -

َكاةُ، أَْو ِبقَْصِد َكْنِزِه َوَجبَْت، أَْو لَْم يَْقِصْد اْسِتْعَمااًل َواَل َكْنًزا، َفَوْجَهاِن: الزَّ 

ْوَضِة: اَل َزَكاةَ. ُهَما فِي أَْصِل الرَّ  أََصحُّ

: لَْو اْنَكَسَر اْلُحِليُّ اْلُمبَاُح، ِبَحْيُث َيْمنَُع ااِلْستِْعَماَل لَِكْن اَل ومنها -

ْلَحاِم، َفإِْن قََصدَ َجْعلَهُ تِْبًرا أَْو  يَْحتَاُج إلَى ْصاَلَح بِاإْلِ َصْوغٍ، َويَْقَبُل اإْلِ

دََراِهَم، أَْو َكَنَزهُ اْنعَقَدَ اْلَحْوُل َعلَْيِه ِمْن يَْوِم ااِلْنِكَساِر. َوإِْن قََصدَ إْصاَلَحهُ 

ْقِصْد َهذَا َواَل ذَاَك فََوْجَهاِن: فَاَل َزَكاةَ، َوإِْن تََمادَْت َعلَْيِه أَْحَواٌل، َوإِْن لَْم يَ 

 أَْرَجُحُهَما: اْلُوُجوُب.

 تأدية الفرض بنية النفل:

 األصل عدم إجزائه، وفيه فروع:

 أتى بالصالة معتقدا أن جميع أفعالها سنة. -

 عطس فقال: الحمد هلل وبنى عليه الفاتحة. -

أَ الشَّاكُّ اْحتِيَاًطا، ثُمَّ تَيَقََّن اْلَحدَث  - ِ.تََوضَّ  لَْم يُْجِزئْهُ فِي اأْلََصح 

- .ِ  تََرَك لُْمعَةً، ثُمَّ َجدَّدَ اْلُوُضوء، فَاْنغََسلَْت فِيِه. لَْم تُْجِزئهُ فِي اأْلََصح 

- .ِ  اْغتََسَل ِبِنيَِّة اْلُجُمعَِة اَل تُْجِزيِه َعْن اْلَجنَابَِة فِي اأْلََصح 

ً ِللت ِاَلوَ  - ةِ، اَل تُْجِزُئ َعْن اْلفَْرِض فِي تََرَك َسْجدَةً، ثُمَّ َسَجدَ َسْجدَة

.ِ  اأْلََصح 

 ذكر صور خرجت عن هذا األصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل:

 ِمْن ذَِلَك: 

َل، ثُمَّ تَذَكََّر أَْجَزأَهُ. - ِد اأْلَِخيِر، َوُهَو يَُظنُّهُ اأْلَوَّ  َجلََس ِللتََّشهُّ

، أَْو اْلعُْمَرة، أَْو الطََّواف تَ  - ًعا، َوَعلَْيِه اْلفَْرُض: نََوى اْلَحج  َطوُّ

 اْنَصَرَف إلَْيِه، بِاَل ِخاَلٍف.

تَذَكَّر ِفي اْلِقيَام تَْرَك َسْجدَةٍ، َوَكاَن َجلََس بِِنيَِّة ااِلْستَِراَحة َكفَاهُ َعْن  -

.ِ ْكِن فِي اأْلََصح   ُجلُوس الرُّ

ُر لُْمعَةً، َواْنغََسلَْت بِِنيَِّة التَّكْ  - َراِر فِي الثَّانِيَِة َوالثَّاِلثَِة: أَْغفََل اْلُمتََطه ِ

ِ بِِخاَلِف َما لَْو اْنغََسلَْت فِي التَّْجِديِد أِلَنَّ التَّْجِديِد َطَهاَرةٌ  أَْجَزأهُ فِي اأْلََصح 
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ُمْستَِقلَّةٌ، لَْم َيْنِو فِيِه َرْفَع اْلَحدَِث أَْصاًل، َوالثَّاَلُث َطَهاَرةٌ َواِحدَةٌ، َوقَْد تَقَدََّمْت 

فِيِه ِنيَّةُ اْلفَْرِض َوالنَّفَِل َجِميعًا. َوُمْقتََضى ِنيَّتِِه: أَْن اَل يَقََع َشْيٌء َعْن النَّْفِل 

 َحتَّى يَْرتَِفَع اْلَحدَُث بِاْلفَْرِض.

بَاِعيَِّة إلَى ثَاِلثٍَة، ثُمَّ َظنَّ فِي نَْفِسِه أَنَّهُ َسلََّم، َوأَنَّ  - اَلةِ الرُّ قَاَم فِي الصَّ

َوالظَّاِهُر: أَنَّ ذَِلَك يُْجِزيِه ٍل، ثُمَّ تَذَكََّر اْلَحاَل ي يَأْتِي بِِه اآْلَن َصاَلةُ نَفْ الَّذِ 

ِد.   َعْن اْلفَْرِض، َكَما فِي َمْسأَلَِة التََّشهُّ

َوَكذَِلَك لَْو َسلََّم ِمْن َرْكَعتَْيِن َسْهًوا، ثُمَّ قَاَم، فََصلَّى َرْكَعتَْيِن ِبنِيَِّة  -

اَلةُ اأْلُولَى بِذَِلَك؟ َوفِيَها ِعْندَُهْم قَْواَلِن. قَاَل: َواَل َشكَّ أَنَّ النَّفْ  ِل، َهْل تَِتمُّ الصَّ

ْجَزاَء فِي َهِذِه أَْبعَد ِمْن اأْلُولَى.  اإْلِ

 فَْرٌع:

لَْو دََخَل اْلَمْسِجدَ َوْقَت اْلَكَراَهِة بِقَْصِد أَْن يَُصل َِي التَِّحيَّةَ ُكِرَهْت لَهُ  -

ِ.َوَنِظيُرهُ   : فِي اأْلََصح 

اَلةِ بِقَْصِد أَْن يَْسُجدَ فََعلَى َهذَا إذَا َسَجدَ  - أَْن يَْقَرأَ آيَةَ السَّْجدَةِ فِي الصَّ

اَلة. َونَاَزَع ِفي ذَ   .ِلَك اْلبُْلِقيِنيُّ بََطلَْت الصَّ

َيَها فِي َوْقِت اْلَكَراَهِة فَإِنَّهُ  - َر اْلفَائِتَةَ ِليَُصل ِ َوَنِظيُرهُ أَْيًضا: َما لَْو أَخَّ

ْوِم، ِليُوقِعَهُ َيْوَم  َر قََضاَء الصَّ اِت: أَْن يَُؤخ ِ يَْحُرُم، َوقَاَس َعلَْيِه فِي اْلُمِهمَّ

.  الشَّك ِ

َسلََك الطَِّريَق اأْلَْبعَدَ، بِقَْصِد اْلقَْصِر اَل َغْير، اَل  َوَنِظيُرهُ أَْيًضا: َمنْ  -

 .ِ  يَْقُصُر فِي اأْلََصح 

َوقَْد قَاَل النََّوِويُّ َواْبُن الصَّاَلحِ، فِيَمْن َحلََف َليََطأَنَّ َزْوَجتَهُ فِي َنَهاِر  -

َسأَلَهُ َعْن ذَِلَك: أَنَّهُ  َرَمَضاَن: اْلَجَواُب فِيَها: َما قَالَهُ أَبُو َحنِيفَةَ، ِلَسائِلٍ 

 يَُسافُِر.

 فَْرع:

اْلُمْنقَِطُع َعْن اْلَجَماَعِة ِلعُْذٍر ِمْن أَْعذَاِرَها، إذَا َكاَنْت نِيَّتُهُ ُحُضوَرَها 

  عُْذُر َيْحُصُل لَهُ ثََوابَُها.لَْواَل الْ 

يَْلَزُمهُ دٌَم، َولَْواَل أَنَّهُ َوَنِظيُرهُ: اْلَمْعذُوُر فِي تَْرِك اْلَمِبيِت ِبِمنًى، اَل  -

.ز ِ نُ   َل َمْنِزلَةَ اْلَحاِضِر لَِزَمهُ الدَُّم، َويَْلَزُم ِمْن ذَِلَك ُحُصوُل اأْلَْجِر لَهُ بِاَل َشك ٍ



 تهذيب األشباه والنظائر                             

65 
 

َوِمْن نََظائِِر ذَِلَك: َمْن َحَضَر اْلَوْقعَةَ َوُهَو َصِحيٌح، فَعََرَض لَهُ  -

َواِل أَْم اَل، َعَلى َمَرٌض لَْم َيْبُطل َحق ه ِمْن اإْلِ  ْسَهام لَهُ، َسَواٌء َكاَن َمْرُجوَّ الزَّ

 ِ  .اأْلََصح 

َوَمْن تََحيََّز إلَى فِئٍَة قَِريبٍَة ِليَْستَْنِجدَ بَِها يَُشاِرُك اْلَجْيَش فِيَما َغنُِموهُ  -

 بَْعدَ ُمفَاَرقَتِِه.

 فَْرع:

: أَنَّ الطََّواَف َوالسَّعْ  َي اَل يُْشتََرُط فِيِهَما اْلقَْصدُ َوإِنََّما تَقَدََّم أَنَّ اأْلََصحَّ

 يُْشتََرُط َعدَُم قَْصِد َغْيِرِهَما، َوِلذَِلَك َنَظائُِر:

ْنِكيِس؟ َهْل يُْشتََرُط فِي اْلُوُضوِء التَّْرِتيُب، أَْو الشَّْرُط َعدَُم التَّ  منها: -

ُل؛  ْعَضاٍء َمعًا َصحَّ َعلَى الثَّاِني فَلَْو َغَسَل أَْرَبعَةَ أَ َوْجَهاِن: اأْلََصحُّ اأْلَوَّ

ِل.  دُوَن اأْلَوَّ

ْساَلِم َوالنَّْذِر، أَْو الشَّْرُط ومنها - ِة اإْلِ : َهْل يُْشتََرُط التَّْرِتيُب َبْيَن َحجَّ

اأْلََصحُّ الثَّانِي، فَلَْو اْستََناَب اْلَمْعُضوُب َرُجلَْيِن،  ُم تَْقِديِم النَّْذِر ِخاَلُف؛َعدَ 

ا ِل. فََحجَّ  فِي َعاٍم َواِحٍد، َصحَّ َعلَى الثَّانِي دُوَن اأْلَوَّ

: َهْل يُْشتََرُط ِفي اْلَوْقِف ُظُهوُر اْلقُْربَِة، أَْو الشَّْرُط اْنتِفَاُء ومنها -

ِة  مَّ ُهَما: الثَّانِي، فَيَِصحُّ َعَلى اأْلَْغِنيَاِء َوأَْهِل الذ ِ اْلَمْعِصيَِة؟ َوْجَهاِن، أََصحُّ

ِل َوَجَزمَ َواْلفََسقَ   فِي اْلَوِصيَِّة بِالثَّاِني. ِة َعلَى الثَّانِي، دُون اأْلَوَّ

: اْلُمْكَرهُ َعلَى الطَّاَلِق، َهْل يُْشتََرُط قَْصدُ َغْيِرِه بِالتَّْوِريَِة أَْو ومنها -

ُهَما الثَّانِي  .الشَّْرُط أَْن اَل يَْقِصدَهُ؟ َوْجَهاِن أََصحُّ

ِلغَْيِرِه بَِشْيٍء َهْل يُْشتََرُط تَْصِديقُهُ، أَْو الشَّْرُط َعدَُم : َمْن أَقَرَّ ومنها -

ْوَضِة الثَّانِي.  تَْكِذيبِِه؟ َوْجَهاِن، َواأْلََصحُّ فِي الرَّ
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 َخاتَِمةٌ:

" اأْلُُموِر بَِمقَاِصِدَها " فِي ِعْلِم اْلعََربِيَِّة أَْيًضا، فَاَل  قاعدة تَْجِري

ى َكاَلًما َما نَ َطَق بِِه النَّائُِم َوالسَّاِهي، َوَما تَْحِكيِه اْلَحَيَوانَاُت اْلُمعَلََّمةُ. يَُسمَّ

ىَوَخالَفَهُ َبْعُضُهْم، فَلَْم يَْشتَِرْطهُ   ذَِلَك َكاَلًما: كل ، َوَسمَّ

َع َعلَى ذَِلَك ِمْن اْلِفْقِه:   َوفَرَّ

، فَإِنَّهُ اَل َيْحنَثُ  ُمْغًمى َعلَْيهِ َما إذَا َحلََف اَل يَُكل ِمهُ، َفَكلََّمهُ نَائًِما، أَْو  -

  وإن كلمه مجنونا ففيه خالف، وإن كان سكران حنث في األصح.

: فََكاَلُم اأْلَْصَحاِب ُمْشِعٌر  - ْسنَِويُّ َولَْو قََرأَ َحَيَواٌن آيَةَ َسْجدَةٍ قَاَل اإْلِ

 ائِِم َوالسَّاِهي أَْيًضا.بِعَدَِم اْسِتْحبَاِب السُُّجوِد ِلِقَراَءتِِه، َوِلِقَراَءةِ النَّ 

 َوفُُروعُ ذَِلَك َكِثيَرةٌ، بَْل أَْكثَُر َمَسائِِل ِعْلِم النَّْحِو َمْبنِيَّةٌ َعلَى اْلقَْصِد.

ْعَر ِعْندَ أَْهِلِه: َكاَلٌم  القاعدة َوتَْجِري أَْيًضا َهِذهِ  فِي اْلعَُروِض فَإِنَّ الش ِ

ا َما يَقَُع َمْوُزونًا ات ِفَاقًا، اَل َعْن قَْصٍد ِمْن  َمْوُزوٌن َمْقُصودٌ بِِه ذَِلَك: أَمَّ

ى ِشْعًرا، َوَعلَى ذَِلَك َخَرَج َما َوقََع فِي َكاَلِم  ى تَعَالَ  هللااْلُمتََكل ِم، فَإِنَّهُ اَل يَُسمَّ

 هللاأَْو َرُسوِل ،  17آل عمران:  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ   ژ: تَعَالَىَكقَْوِلِه 

 .(5)«َما لَِقيتِ  هللاي َسِبيِل َوفِ ْنِت إالَّ إْصبٌَع دَِمَيْت َهْل أَ »َكَقْوِلِه:  @

  

                                                           
، ومسلم في كتاب الجهاد ح 7402رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب من يخرج في سبيل هللا ح  ( ـ5)

9617. 
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 الثَّانَِيةُ  القاعدة

[]  اْليَِقيُن اَل يَُزاُل بِالشَّك ِ
ِحيَحْيِن َعْن  ما َودَِليلَُها " ُشِكَي إلَى ْبن َزْيٍد قَاَل:  هللاَعْبِد فِي الصَّ

 ِ اَلةِ قَاَل  @النَّبِي  ُجُل يَُخيَُّل إلَْيِه أَنَّهُ َيِجدُ الشَّْيَء فِي الصَّ اَل يَْنَصِرْف »: الرَّ

ِ أَِبي َسِعي َوَرَوى ُمْسِلٌم َعنْ ، (5)«َحتَّى يَْسَمَع َصْوتًا، أَْو َيِجدَ ِريًحا ٍد اْلُخْدِري 

إذَا َشكَّ أََحدُُكْم فِي َصاَلتِِه، فَلَْم يَْدِر َكْم َصلَّى » :@ هللاقَاَل: قَاَل َرُسوُل 

، وَ   . (1)«ْلَيْبِن َعلَى َما اْستَْيقَنَ أَثاََلثًا أَْم أَْرَبعًا؟ فَْليَْطَرْح الشَّكَّ

اْلِفْقِه، َواْلَمَساِئُل  اْعلَْم أَنَّ َهِذِه القاعدة تَْدُخُل فِي َجِميعِ أَْبَوابِ 

َجةُ َعلَْيَها تَْبلُُغ ثاََلثَةَ أَْربَاعِ اْلِفْقِه َوأَْكثََر.  اْلُمَخرَّ

 وَيْندَِرُج فِي َهِذِه القاعدة ِعدَّةُ قواعد:

 اء َما َكاَن َعلَى َما َكاَن:اأْلَْصل بَقَ قَْولُُهْم:  منها:

 فَِمْن أَْمثِلَِة ذَِلَك: 

ٌر. أَْو تَيَقََّن فِي اْلَحدَِث َمْن تَيَقََّن  - الطََّهاَرةَ، َوَشكَّ فِي اْلَحدَِث فَُهَو ُمتََطه ِ

 َوَشكَّ فِي الطََّهاَرةِ فَُهَو ُمْحِدٌث.

َما َرآهُ  َوِمْن فُُروع الشَّك ِ فِي اْلَحدَِث أَْن يَُشكَّ َهْل نَاَم أَْو نََعَس؟ أَوْ  -

 نَْفٍس؟  ُرْؤيَا، أَْو َحِديثَ 

 ًما أَْو َغْيَرهُ؟ أَْو َرُجاًل أَْو اْمَرأَةً؟ أَْو َبَشًرا أَْو َشْعًرا؟ َس َمْحرَ أَْو لَمَ  -

: َهْل َكاَن قَْبَل أَْو َهْل نَاَم ُممكِ  - نًا أَْو اَل؟ أَْو َزالَْت إْحدَى أَْليَتَْيِه، َوَشكَّ

 اْليَقََظِة أَْو بَْعدََها؟ 

: َهْل اْلَمْمُسوُس  أَْو َمسَّ اْلُخْنثَى أََحدَ فَْرَجْيِه، ثُمَّ  - ة ثَانِيَةً َوَشكَّ َمسَّ َمرَّ

ُل، أَْو اآْلَخُر؟ يًاثَانِ   اأْلَوَّ

َوِمْن ذَِلَك: َمْسأَلَةُ: َمْن تََيقََّن الطََّهاَرةَ أَْو اْلَحدََث، َوَشكَّ فِي السَّابِِق:  -

رٌ َواأْلََصحُّ أَنَّهُ يُْؤَمُر بِالتَّذَكُِّر فِيَما قَْبلَُهَما، فَإِْن كَ  ؛ اَن ُمْحِدثًا فَُهَو اآْلَن ُمتََطه ِ

ًرا فَإِْن َكاَن يَْعتَادُ ،أِلَنَّهُ تَيَقََّن الطََّهاَرةَ َبْعدَ ذَِلَك اْلَحدَثِ  َوإِْن َكاَن ُمتََطه ِ

التَّْجِديدَ، َفُهَو اآْلَن ُمْحِدٌث، أِلَنَّهُ تَيَقََّن َحدَثًا َبْعدَ تِْلَك الطََّهاَرةِ، َوَشكَّ فِي 
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َواْلَحاِصُل أَنَّهُ ِفي اأْلَْوتَاِر يَأُْخذُ بِِضد ِ َما قَْبلَهُ، َوفِي اأْلَْشفَاعِ يَأُْخذُ ِلِه، اَزوَ 

 بِِمثِْلِه.

َشكَّ فِي الطَّاِهِر اْلُمغَي ِِر ِلْلَماِء: َهْل ُهَو قَِليٌل، أَْو َكِثيٌر؟ فَاأْلَْصُل بَقَاُء  -

 الطَُّهوِريَِّة.

ِ قَْبَل أَْحَرَم بِاْلعُْمَرةِ،  - : َهْل َكاَن أَْحَرَم بِاْلَحج  ِ، َوَشكَّ ثُمَّ بِاْلَحج 

تِِه.قَاَل  َطَوافَِها، فَيَُكوُن َصِحيًحا، أَْو بَْعدَهُ فَيَُكوُن بَاِطاًل؟ ُحِكَم بِِصحَّ

ِ، َحتَّى يَتَيَقََّن أَنَّهُ َكانَ  ْحَراِم بِاْلَحج  : أِلَنَّ اأْلَْصَل َجَواُز اإْلِ  اْلَماَوْرِديُّ

ِجِه أَْو  َج َوأَْحَرَم َولَْم يَْدِر، َهْل أَْحَرَم قَْبَل تََزوُّ بَْعدَهُ، قَاَل: َوُهَو َكَمْن تََزوَّ

ِة نَِكاِحهِ  أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم ؛ بَْعدَهُ؟ فَإِنَّ الشَّافِِعيَّ نَصَّ َعلَى ِصحَّ

ْحَراِم.   اإْلِ

: َهْل َكاَن فِ  - ِ، ثُمَّ َشكَّ ا أَْحَرَم بِاْلَحج  ِ، أَْو قَْبلََها؟ َكاَن َحجًّ ي أَْشُهر اْلَحج 

َماِن، َوَعلَى َشك ِ ِمْن تَقَدُِّمهِ   .أِلَنَّهُ َعلَى يَِقيٍن ِمْن َهذَا الزَّ

أِلَنَّ اأْلَْصَل لُوعِ اْلفَْجِر َصحَّ َصْوُمهُ؛ أََكَل آِخَر اللَّْيِل، َوَشكَّ ِفي طُ  -

 اْلُوقُوِف.بَقَاُء اللَّْيِل، َوَكذَا ِفي 

أََكَل آِخَر النََّهاِر، بِاَل اْجتَِهاٍد َوَشكَّ فِي اْلغُُروِب بََطَل َصْوُمهُ أِلَنَّ  -

 اأْلَْصَل بَقَاُء النََّهاِر.

: َهْل َطلََع اْلَفْجُر أَْم اَل؟ َصحَّ َصْوُمهُ ِباَل ِخاَلٍف. -  نََوى ثُمَّ َشكَّ

ْوَجاِن ُمدَّةً َمِديدَةً  - ثُمَّ ادََّعْت َعدَم اْلِكْسَوةِ َوالنَّفَقَِة، فَاْلقَْوُل ؛ تَعَاَشَر الزَّ

ِتِه، َوَعدَُم أَدَاِئِهَما.  قَْولَُها أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُؤُهَما فِي ِذمَّ

َج اأْلَُب اْبَنتَهُ، ُمْعتَِقدًا َبَكاَرتَها، - ِعْندَ  فََشِهدَ أَْربَع ِنْسَوةٍ ِبثُيوبتها َزوَّ

 ْل ِلَجَواِز إَزالَتَها بِأُْصبُعٍ أَْو ُظْفٍر، َواأْلَْصُل اْلبََكاَرةُ.اْلعَْقِد لَْم يَْبطُ 

ْوَجاِن فِي التَّْمِكيِن، فَقَالَْت: َسلَّْمت نَْفِسي إلَْيَك ِمْن َوْقِت  - اْختَلََف الزَّ

 َكذَا، َوأَْنَكَر، فَاْلقَْوُل قَْولُهُ أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم التَّْمِكيِن.

ْجعَةُ، َوقَالَْت: قَْبلََها َولَدَْت َوَطلَّ  - قََها، فَقَاَل: َطلَقَْت َبْعدَ اْلِواَلدَةِ، فَِلي الرَّ

أِلَنَّ اأْلَْصَل ؛ فَاَل َرْجعَةَ. َولَْم يُعَي ِنَا َوْقتًا ِلْلِواَلدَةِ َواَل ِللطَّاَلِق فَاْلقَْوُل َقْولُهُ 

َيْوِم اْلِواَلدَةِ، َكَيْوِم اْلُجُمعَِة َوقَاَل: َطلُقَْت بَقَاُء َسْلَطنَِة الن َِكاحِ، فَإِْن اتَّفَقَا َعلَى 

أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُء الن َِكاحِ َيْوَم ؛ يَْوَم السَّْبِت َوقَالَْت: اْلَخِميِس: فَاْلقَْوُل قَْولُهُ 
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اَلدَةِ، َوَعدَُم الطَّاَلِق، أَْو َعلَى َوْقِت الطَّاَلِق، َواْختَلَفَا فِي َوْقِت اْلوِ  اْلَخِميِس 

 فَاْلقَْوُل قَْولَُها أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم اْلِواَلدَةِ إْذ ذَاَك.

أَْسلََم إلَْيِه فِي لَْحم، فََجاَء بِِه فَقَاَل اْلُمْسِلُم: َهذَا لَْحُم َمْيتٍَة، أَْو ُمذَكَّى  -

ٍ، َوأَْنَكَر اْلُمْسلَُم إلَْيِه، فَاْلقَْوُل قَْوُل اْلُمْسِلِم ا  .ْلقَابِِض َمُجوِسي 

اْشتََرى َماًء، َوادََّعى َنَجاَستَهُ، ِلَيُرد هُ فَاْلقَْوُل قَْوُل اْلبَائِع أِلَنَّ اأْلَْصَل  -

 َطَهاَرةُ اْلَماِء. 

قَْت َولََها النَّفَقَةُ  - ْجِعيَّةُ اْمتِدَادَ الطُّْهِر َوَعدََم اْنِقَضاِء اْلِعدَّةِ ُصد ِ ادََّعْت الرَّ

 اُؤَها.أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَ 

ِة: مَّ  قاعدة: اأْلَْصُل بََراَءةُ الذ ِ

ِة َشاِهدٌ َواِحدٌ َما لَْم َيْعتَِضْد بِآَخرَ َوِلذَِلَك لَْم يُْقَبْل فِي شَ  مَّ أَْو  ْغِل الذ ِ

 يَِميِن اْلُمدَِّعي، َوِلذَا أَْيًضا َكاَن اْلقَْوُل قَْوَل اْلُمدََّعى َعلَْيِه، ِلُمَوافَقَتِِه اأْلَْصَل.

 ي ذَِلَك فُُروٌع: َوفِ 

اْختَلَفَا فِي قِيَمِة اْلُمتْلَِف، َحْيُث تَِجُب قِيَمتُهُ َعلَى ُمتِْلِفِه،  :منها -

ي فَاْلقَْوُل َقْوُل اْلغَاِرِم،  َكاْلُمْستَِعيِر، َواْلُمْستَاِم، َواْلغَاِصِب، َواْلُمودَعِ اْلُمتَعَد ِ

ا  تِِه ِممَّ  َزادَ.أِلَنَّ اأْلَْصل َبَراَءةُ ِذمَّ

ِد  :ومنها - َهْت اْلَيِميُن َعلَى اْلُمدََّعى َعَلْيِه فََنَكَل، اَل يُْقَضى ِبُمَجرَّ تََوجَّ

تِِه َبْل تُْعَرُض َعلَى اْلُمدَِّعي.  نُُكوِلِه، أِلَنَّ اأْلَْصل بََراَءةُ ِذمَّ

َبْل َلْو قَاَل اْلَجاِني: َهَكذَا أَْوَضْحت، َوقَاَل اْلَمْجِني  َعلَْيِه  :ومنها -

َق اْلَجاِني أِلَنَّ  َحتَْيِن َوأَنَا َرفَْعت اْلَحاِجَز بَْيَنُهَما، ُصد ِ أَْوَضْحت ُمَوض ِ

تِِه.  اأْلَْصَل َبَراَءةُ ِذمَّ

اًل؟ فَاأْلَ   ْصُل أَنَّهُ لَْم يَْفعَْلهُ:قاعدة: َمْن َشكَّ َهْل فَعََل َشْيئًا أَوَّ

َن اْلِفْعَل َوَشكَّ ِفي اْلقَِليِل أَْو اْلَكِثيِر أُْخَرى: َمْن تَيَقَّ قاعدة  َويَْدُخُل فِيَها

ةُ بِاأْلَْصِل فَاَل تَْبَرأُ  مَّ ُحِمَل َعلَى اْلقَِليِل أِلَنَّهُ اْلُمتَيَقَُّن، اللَُّهمَّ إالَّ أَْن تَْشتَِغَل الذ ِ

 إالَّ ِبيَِقيٍن.

ُ ثَاِلثٍَة، ذََكَرَها قاعدة  َوَهذَا ااِلْستِثْنَاُء َراِجٌع إَلى الشَّافِِعيُّ َرِضَي اَّللَّ

 " أَنَّ َما ثَبََت بِيَِقيٍن اَل يَْرتَِفُع إالَّ بِيَِقيٍن ". :َعْنهُ َوِهيَ 

 فَِمْن فُُروعِ ذَِلَك: 
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اَلةِ: َسَجدَ ِللسَّْهوِ  - فِْعٍل  أَْو اْرِتَكابِ  ،َشكَّ فِي تَْرِك َمأُْموٍر ِفي الصَّ

ٍ فَاَل يَْسُجد  َل َعدَُم فِْعلهَما.أِلَنَّ اأْلَصْ ؛ َمْنِهي 

: َهْل َسَجدَ ِللسَّْهِو؟ يَْسُجدُ.ومنها -  : َسَها َوَشكَّ

اَلةِ أَْو َغْيِرِهَما ِمْن اْلِعبَادَاِت ومنها - : َشكَّ فِي أَثْنَاِء اْلُوُضوِء أَْو الصَّ

بِاأْلَْسَوأِ، فَإِْن فِي تَْرِك ُرْكٍن، َوَجبَْت إَعادَتُهُ، فَلَْو َعِلَمهُ َوَشكَّ فِي َعْينِِه أََخذَ 

، َهْل ِهَي ِمْن  اْحتََمَل أَنَّهُ الن ِيَّةُ َوَجَب ااِلْستِئْنَاُف، فَلَْو تََرَك َسْجدَةً َوَشكَّ

ْكعَِة اأْلَِخيَرةِ أَْو َغْيِرَها، لَِزَمهُ َرْكعَةٌ اِلْحِتَماِل أَْن تَُكوَن ِمْن َغْيِرَها،  الرَّ

ُل بَِرْكعٍَة تَِليَها وَ   يَْلغُو بَاقِيَها.فَتَُكمَّ

َولَْو َشكَّ فِي َمِحل ِ َسْجدَتَْيِن أَْو ثاََلٍث، َوَجَب َرْكعَتَاِن اِلْحِتَماِل تَْرِك  -

َسْجدَةٍ ِمْن اأْلُولَى َوَسْجدَةٍ ِمْن الثَّانِيَِة، فَيُْكِمل اأْلُولَى بِالثَّانِيَِة َوالثَّاِلثَة 

ابِعَِة َويَْلغُو اْلبَاقِي، َوَكذَ  ا لَْو اْنَضمَّ إلَى ذَِلَك تَْرُك َسْجدَةٍ أُْخَرى، َهَكذَا بِالرَّ

 أَْطبََق َعلَْيِه اأْلَْصَحاُب.

، ومنها - َهْل َغَسَل ثِْنتَْيِن أَْو ثاََلثَةً؟ بََنى َعلَى اأْلَقَل ِ َوأَتَى  لَْو َشكَّ

: اَل أِلَنَّ تَْرَك ُسنٍَّة أَْهَونُ  ِمْن فِْعِل بِْدَعٍة، َوُردَّ بِأَنََّها  بِالثَّاِلثَِة، َوقَاَل اْلُجَوْينِيُّ

 إنََّما تَُكوُن بِْدَعةً َمَع اْلِعْلِم بِأَنََّها َرابِعَةٌ. 

ٍ أَْو ُعْمَرةٍ، نََوى اْلِقَراَن ثُمَّ اَل يُْجِزيِه إالَّ  َشكَّ  ومنها - َهْل أَْحَرَم ِبَحج 

  يَِصحُّ إْدَخاُل اْلعُْمَرةِ َعلَْيِه.اْلَحج  فَقَْط اِلْحتَِماِل أَْن َيُكوَن أَْحَرَم بِِه، فَاَل 

. ومنها - ، َهْل َطلََّق َواِحدَةً أَْو أَْكثََر، َبنَى َعلَى اأْلَقَل ِ  َشكَّ

 .: َعلَْيِه دَْيٌن، َوَشكَّ فِي قَْدِرِه، لَِزَمهُ إْخَراُج اْلقَْدِر اْلُمتَيَقَّنِ ومنها -

ِهَي ِعدَّةُ َطاَلِق أَْو َوفَاةٍ؟ لَِزَمَها َولَْو َكانَْت َعَلْيَها ِعدَّةٌ َوَشكَّْت، َهْل  -

  .اأْلَْكثَرُ 
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 : اأْلَْصُل اْلعَدَُم:قاعدة

 فِيَها فُُروٌع: ِمْنَها: 

 أِلَنَّ اأْلَْصَل اْلعَدَُم. ؛ اْلقَْوُل قَْوُل نَافِي اْلَوْطِء َغاِلبًا -

أِلَنَّ اأْلَْصَل ؛ أَْربَحْ : اْلقَْوُل قَْوُل َعاِمِل اْلِقَراِض فِي قَْوِلِه: لَْم ومنها -

ائِدِ  ْبح، أَْو لَْم أَْربَْح إالَّ َكذَا أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم الزَّ َوفِي قَْدِر َرأِْس ،َعدَُم الر ِ

يَادَةِ، َوفِي قَْوِلِه َبْعدَ التَّلَِف: أََخْذت اْلَماَل  اْلَماِل أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم دَْفعِ الز ِ

َولَْو قَاَل اْلَماِلُك: قَِراًضا َوقَاَل اآْلَخر قَْرًضا،  .ْلَماِلُك قَْرًضاقَِراًضا، َوقَاَل ا

ْوَل َقْوُل َوذَِلَك ِعْندَ بَقَاِء اْلَماِل َوِرْبِحِه، فَلَْم أََر فِيَها نَْقاًل، َوالظَّاِهُر أَنَّ اْلقَ 

ْبحِ لَهُ، بِقَ ُمدَِّعي اْلقَْرِض؛ ألَ  ْوِلِه: اْشتََرْيت َهذَا ِلي، نَّهُ قَاِدٌر َعلَى َجْعِل الر ِ

 .فَإِنَّهُ يَُكوُن اْلقَْوُل قَْولُهُ 

ْبَراَء، ومنها - : لَْو ثَبََت َعَلْيِه دَْيٌن بِإِْقَراٍر أَْو بَي ِنٍَة، فَادََّعى اأْلَدَاَء َواإْلِ

 أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم ذَِلَك.؛ فَاْلقَْوُل قَْوُل َغِريِمهِ 

أِلَنَّ ؛ ي قِدَِم اْلعَْيِب، فَأَْنَكَرهُ اْلبَائُِع، فَاْلقَْوُل قَْولُهُ : لَْو اْختَلَفَا فِ ومنها -

 .اأْلَْصَل َعدَُمهُ فِي يَد اْلبَاِئعِ 

: أََكَل َطعَاَم َغْيِرِه، َوقَاَل: ُكْنَت أََبْحتَهُ ِلي، َوأَْنَكَر اْلَماِلُك، ومنها -

َق اْلَماِلكُ  بَا؛ ُصد ِ  َحِة.أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم اإْلِ
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 تَْقِديُرهُ بِأَْقَرِب َزَمٍن: َحاِدثٍ  كل قاعدة: اأْلَْصُل فِي

 َوِمْن فُُروعَها: 

ِحيحِ.  - َرأَى فِي ثَْوبِِه َمِنيًّا َولَْم َيْذُكْر اْحتِاَلًما لَِزَمهُ اْلغُْسُل َعَلى الصَّ

 ُ : َوتَِجب إَعادَة َها ِمْن آِخِر  كل قَاَل فِي اأْلُم ِ  نَْوَمٍة نَاَمَها ِفيِه.َصاَلةٍ َصالَّ

َ ِمْن ِبئٍْر أَيَّاًما َوَصلَّى ثُمَّ َوَجدَ فِيَها فَأَْرة، لَْم يَْلَزْمهُ ومنها - أ : تََوضَّ

هُ بِالنََّجاَسِة.  قََضاٌء إالَّ َما تَيَقََّن أَنَّهُ َصالَّ

اَل أَلٍَم : َضَرَب َبْطَن َحاِمٍل فَاْنفََصَل اْلَولَدُ َحيًّا َوبَِقَي َزَمانًا بِ ومنها -

 أِلَنَّ الظَّاِهَر أَنَّهُ َماَت بَِسبٍَب آَخَر. ؛ ثُمَّ َماَت، فَاَل َضَمانَ 

: فَتََح قَفًَصا َعْن َطائٍِر فََطاَر فِي اْلَحاِل َضِمَنهُ، َوإِْن َوقََف ثُمَّ ومنها -

 َعلَى اْخِتَياِر الطَّائِِر. ؛ إَحالَةً َطاَر فَاَل 

َظَهَر أَنَّهُ َكاَن َمِريًضا َوَماَت: فَاَل ُرُجوَع لَهُ  : اْبتَاَع َعْبدًا ثُمَّ ومنها -

 ِ ائِِد َواَل يَتََحقَُّق ؛ فِي اأْلََصح  أِلَنَّ اْلَمَرَض َيتََزايَدُ فَيَْحُصُل اْلَمْوُت بِالزَّ

 إَضافَتُهُ إلَى السَّابِِق.

َج أََمة ثُمَّ اْشتََراَها َوأَتَْت ِبَولٍَد، يُْحتََمُل ومنها - أَْن َيُكوَن ِمْن : تََزوَّ

 ،ِ ِمْلِك اْليَِميِن، َوأَْن َيُكوَن ِمْن ِمْلِك الن َِكاحِ، َصاَرْت أُم  َولٍَد فِي اأْلََصح 

 َوقِيَل: اَل اِلْحِتَماِل َكْونِِه ِمْن الن َِكاحِ.
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 َوَخَرَج َعْن ذَِلَك ُصَوٌر: ِمْنَها: 

َع ثُمَّ قَ  - تَلَهُ إْنَساٌن أَْو َسقََط ِمْن َسْطٍح لَْو َكاَن اْلَمَرُض َمُخوفًا، فَتََبرَّ

ُعهُ ِمْن الثُّلُِث، َكَما لَْو َماَت بِذَِلَك اْلَمَرِض.   فََماَت أَْو َغِرَق ُحِسَب تَبَرُّ

بَاَحةُ َحتَّى يَدُلُّ   :(5)الدَِّليُل َعلَى التَّْحِريمِ  قاعدة: اأْلَْصُل فِي اأْلَْشيَاِء اْْلِ

أَبِي َحنِيفَةَ: اأْلَْصُل فِيَها التَّْحِريُم َحتَّى يَدُلَّ الدَِّليُل َهذَا َمْذَهبُنَا، َوِعْند 

بَاَحِة، َوَيْظَهُر أَثَُر اْلِخاَلِف فِي اْلَمْسُكوِت َعْنهُ   .َعلَى اإْلِ

:" ما أحل هللا فهو حالل، وما حرم هللا فهو @ويعضد األول قوله 

؛ فإن هللا لم يكن حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من هللا عافيته

 .(1)لينسى شيئا"

ج َعْن َهِذِه َكِثيٌر ِمْن اْلَمَسائِِل اْلُمْشِكِل َحالَُها: ِمْنَها:  َويَتََخرَّ

ُهَما اْلِحلُّ  -  .اْلَحيََواُن اْلُمْشِكِل أَْمُرهُ، َوفِيِه َوْجَهاِن: أََصحُّ

  .: النَّبَاُت اْلَمْجُهوُل تَْسِميَتُهُ ومنها -

 يُْعَرْف َحاُل النَّْهِر َهْل ُهَو ُمبَاٌح أَْو َمْملُوٌك؟: إذَا لَْم ومنها -

بَاَحةُ ومنها - بَِّة فَاأْلَْصُل اإْلِ  .: لَْو َشكَّ فِي ِكبَِر الضَّ

: اْلُمْختَاُر أَْكلَُها: أِلَنَّ اأْلَْصَل ومنها - َرافَِة، قَاَل السُّْبِكيُّ : َمْسأَلَةُ الزَّ

بَاَحةُ   َكاِسٌر.، َوَلْيَس َلَها نَاٌب اإْلِ

 فِي اأْلَْبَضاعِ التَّْحِريُم: قاعدة: اأْلَْصلُ 

فَإِذَا تَقَابََل فِي اْلَمْرأَةِ ِحل  َوُحْرَمةٌ، ُغل ِبَْت اْلُحْرَمةُ، َوِلَهذَا اْمتَنََع 

َمةٌ بِنِْسَوةِ قَْريٍَة َمْحُصوَراٍت أِلَنَّهُ َلْيَس رَّ َهادُ فِيَما إذَا اْختَلََطْت ُمحَ ااِلْجتِ 

بَاَحةُ َحتَّى يَتَأَيَّد ااِلْجتَِهادُ بِاْستِْصَحابِِه، َوإِنََّما َجاَز الن َِكاُح فِي  أَْصلُُهنَّ اإْلِ

 ِلئاَلَّ يَْنَسدَّ بَاُب الن َِكاحِ َعلَْيِه.ُصوَراِت ُصوَرةِ َغْيِر اْلَمحْ 

 ِذِه القاعدة: َوِمْن فُُروعِ هَ 
َوكََّل َشْخًصا فِي ِشَراِء َجاِريٍَة، َوَوَصفََها فَاْشتََرى اْلَوِكيُل َجاِريَةً  -

ِل َوْطُؤَها ِل، لَْم َيِحلَّ ِلْلُمَوك ِ فَِة، َوَماَت قَْبَل أَْن يَُسل َِمَها ِلْلُمَوك ِ اِلْحِتَماِل ؛ بِالص ِ

                                                           
اهُنَّ  ( ـ5)  يدل عليه عموم قوله تعالى: )هَُو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء فََسوَّ

 .71البقرة َسْبَع َسَماَواٍت َوهَُو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم(
رواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. المستدرك  ( ـ1)
 .7727باني في السلسلة الصحيحة ح ل، وصححه األ2891ح  7/807
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فَاِت اْلُمَوكَِّل بَِها َوإِْن َكاَن شِ  أَنَّهُ اْشتََراَها ِلنَْفِسِه، َراُء اْلَوِكيِل اْلَجاِرَيةَ بِالص ِ
، َولَِكنَّ اأْلَْصَل التَّْحِريمُ   .َظاِهًرا فِي اْلِحل 

 قاعدة: اأْلَْصُل فِي اْلَكََلِم اْلَحِقيقَةُ:
 َوفِي ذَِلَك فُُروٌع: 

َولَدُ ُل فِي ذَِلَك : إذَا َوقََف َعلَى أَْواَلِدِه، أَْو أَْوَصى لَُهْم، اَل يَْدخُ منها -
ِ؛  ْلبِ اْلَولَِد فِي اأْلََصح   .أِلَنَّ اْسَم اْلَولَِد َحِقيقَةً فِي َولَِد الصُّ

يَْضِرُب َعْبدَهُ فََوكََّل  ُع، أَْو اَل يَْشتَِري، أَو ال: لَْو َحلََف اَل َيبِيومنها -
ْن اَل  ،فِي ذَِلَك، لَْم َيْحَنْث َحْماًل ِللَّْفِظ َعلَى َحِقيقَتِهِ  َوفِي قَْوٍل: إْن َكاَن ِممَّ

ا اَل يَْعتَادُ اْلَحاِلُف فِْعلُهُ  هُ ِبنَْفِسِه، َكالسُّْلَطاِن، أَْو َكاَن اْلَمْحلُوُف َعلَْيِه ِممَّ يَتََوالَّ
 بِنَْفِسِه، َكاْلِبنَاِء َونَْحِوِه َحِنَث إذَا أََمَر بِِفْعِلِه.

اِظ اْلقُْرآِن لَْم يَْدُخْل فِيِه َمْن َكاَن : لَْو قَاَل: َوقَْفت َعلَى ُحفَّ ومنها -
  .َحافًِظا َونَِسيَهُ، أِلَنَّهُ اَل يُْطلَُق َعلَْيِه َحافٌِظ إالَّ َمَجاًزا بِاْعتِبَاِر َما َكانَ 

، لَْم يَِصحَّ أِلَنَّ اْلَحيَّ اَل ومنها - : َوقََف َعلَى َوَرثَِة َزْيٍد َوُهَو َحي 
 َوَرثَةَ لَهُ.

ْو َحلََف اَل َيبِيُع أَْو اَل يَْشتَِري، أَْو اَل يَْستَأِْجُر، أَْو نَْحُو ذَِلَك : لَ ومنها -
نََّما لَْم يَْحنَْث إالَّ بِالصَِّحيحِ، دُوَن اْلفَاِسِد، ِبنَاًء َعلَى أَنَّ اْلَحقَائَِق الشَّْرِعيَّةَ إ

ِحيحِ   دُوَن اْلفَاِسِد. تَتَعَلَُّق بِالصَّ

ِذِه الدَّار ِلَزْيٍد َكاَن إْقَراًرا لَهُ بِاْلِمْلِك، َحتَّى لَْو قَاَل : لَْو قَاَل: هَ ومنها -
 أََرْدت أَنََّها َمْسَكنُهُ لَْم يُْسَمُع.

: لَْو َحلََف اَل يَْدُخل دَاَر َزْيٍد لَْم يَْحنَْث إالَّ بِدُُخوِل َما يَْمِلُكَها، ومنها -
أِلَنَّ إَضافَتََها إلَْيِه َمَجاٌز، إالَّ أَْن يُِريدَ  ؛دُوَن َما يَْسُكنَُها بِإَِعاَرةٍ أَْو إَجاَرةٍ 

َمْسَكنَهُ، َولَْو َحلََف اَل يَْدُخُل َمْسَكنَهُ لَْم يَْحنَْث بِدُُخوِل دَاِرِه الَّتِي ِهَي ِمْلُكهُ 
 ِ  أِلَنََّها لَْيَسْت َمْسَكنَهُ َحِقيقَةً.؛ َواَل يَْسُكنَُها ِفي اأْلََصح 

اَل يَأُْكُل ِمْن َهِذِه الشَّاةِ، َحِنَث بِلَْحِمَها، أِلَنَّهُ : لَْو َحلََف ومنها -

 أِلَنَّهُ َمَجاٌز. ، دُوَن َلبَِنَها َونَتَاِجَها؛ اْلَحِقيقَةُ 

اِجحِ، َكأَْن َحلَفَ  اَل  نَعَْم، إْن ُهِجَرْت اْلَحِقيقَةُ تََعيََّن اْلعََمُل بِاْلَمَجاِز الرَّ

ةِ، َفإِنَّهُ َيْحنَُث ِبثََمِرَها، َوإِْن َكاَن َمَجاًزا دُون َوَرقَِها يَأُْكُل ِمْن َهِذِه الشََّجرَ 

 َوأَْغَصانَِها َوإِْن َكاَن َحِقيَقةً.

 )تَْنبِيهٌ(
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قَْد يُْشِكُل َعلَى َهذَا اأْلَْصل َما لَْو َحلََف اَل يَُصل ِي، فَاأْلََصحُّ فِي أَْصِل 

ْوَضِة أَنَّ  مِ الرَّ  بِاْلفََراغِ َوفِ  هُ َيْحنَُث بِالتََّحرُّ
أِلَنََّها قَْد ؛ ي َوْجٍه: اَل يَْحَنُث إالَّ

ي ُهَو قِيَاُس القاعدة، َوفتَْفُسدُ قَْبَل تََماِمَها، فَاَل َيُكوُن ُمَصل ِيًا َحِقيقَةً َوَهذَا 

َمقَاَم  أِلَنَّهُ ِحينَئٍِذ يَُكون أَتَى بِاْلُمْعَظِم، فَيَقُومُ ؛ : اَل يَْحنَُث َحتَّى يَْرَكعثَاِلثٍ 

ْح َشْيئًا. افِِعيُّ َحَكى اأْلَْوُجهَ فِي الشَّْرحِ، َولَْم يَُصح ِ  اْلَجِميعِ َوالرَّ

 :]ِذْكُر تَعَاُرِض اأْلَْصِل َوالظَّاِهِر[

إذَا تَعَاَرَض أَْصاَلِن أَْو أَْصُل َوَظاِهٌر، َوَجَب النََّظُر فِي التَّْرِجيح، 

َح دَِليُل الظَّاِهِر ُحِكَم بِِه بِاَل ِخاَلٍف،  َكَما فِي تَعَاُرِض الدَِّليلَْيِن، فَإِْن تََرجَّ

َح دَِليٌل أَْصِلي  ُحِكَم بِِه بِاَل ِخاَلفٍ  اِجحِ فَِهَي وإن ، َوإِْن تََرجَّ تََردَّدَ فِي الرَّ

 اْلقَْولَْيِن، فَاأْلَْقَساُم ِحينَئٍِذ أَْربَعَةٌ:  على

ُل: ُح فِيِه َما يُ  اأْلَوَّ عَاِرَضهُ يُ  أَنْ  بطهُ َوضا اأْلَْصُل َجْزًما بال خالفَرجَّ

دٌ،  َوِمْن أَْمثِلَتِِه َمْن َظنَّ َحدَثًا، أَْو َطاَلقًا، أَْو ِعتْقًا، أَْو َصلَّى اْحتَِماٌل ُمَجرَّ

 .ثاََلثًا أَْم أَْرَبعًا فَإِنَّهُ يُْعَمُل فِيَها بِاأْلَْصِل بِاَل ِخاَلفٍ 

حَ  الثَّانِي: أَْن يَْستَنِدَ إلَى َسَبٍب  :ضابطهُ وَ فِيِه الظَّاِهُر َجْزًما  َما تََرجَّ

ْجَماعِ،  ، َويُْعَمل بَِها بِاإْلِ َمْنُصوٍب َشْرًعا، َكَشَهادَةِ َعْدلَْيِن، فَإِنََّها تُِفيدُ الظَّنَّ

ِة، َوَمْسأَلَةُ َبْوِل الظَّْبيَة َوأَْشبَ  مَّ اِهَها، َواَل يُْنَظُر إلَى أَْصِل بََراَءةِ الذ ِ

َوايَِة، َواْليَِد فِي الدَّْعَوى، َوإِْخبَاِر الث ِقَِة بِدُُخوِل اْلَوْقِت أَْو ِبَنَجاَسِة  َوالر ِ

اِم واْلَماِء، َوِإْخبَاِرَها بِاْلَحْيِض، َواْنِقَضاِء اأْلَْقَراِء، اْلَماِء اْلَهاِرِب ِمْن اْلَحمَّ

َراِد اْلعَادَةِ بِاْلبَْوِل ِفيِه   .اِلط ِ

ِ لثَّاِلُث: ا ُح فِيِه اأْلَْصُل َعلَى اأْلََصح  يَْستَنِدَ  : أَنْ طهُ َوضابَما يَُرجَّ

  تُْحَصُر منها:ااِلْحِتَماُل إلَى َسبٍَب َضِعيٍف َوأَْمثِلَتُهُ اَل تََكادُ 

ِني الشَّْيُء الَِّذي اَل يُتَيَقَُّن نََجاَستُهُ، َولَِكنَّ اْلغَاِلَب فِيِه النََّجاَسةُ، َكأََوا -

ابِيَن َواْلُكفَّاِر اْلُمتَدَي ِنِيَن ِبَها َكاْلَمُجوِس، َوَمْن  َوِثيَاِب ُمْدِمنِي اْلَخْمِر، َواْلقَصَّ

َوِفي ،َظَهَر اْختِاَلُطهُ بِالنََّجاَسِة َوَعدَِم اْحِتَراِزِه ِمْنَها، ُمْسِلًما َكاَن أَْو َكافًِرا

ُهَما اْلحُ   ْكُم بِالطََّهاَرةِ اْستِْصَحابًا ِلأْلَْصِل.َجِميعِ ذَِلَك قَْواَلِن، أََصحُّ

نَاءِ َوِمْن ذَِلَك: َما لَْو أَْدَخَل ا - َوأَْخَرَجهُ َوَفُمهُ  ْلَكْلب َرأَْسهُ فِي اإْلِ

نَاِء، فَإِْن أَْخَرَجهُ  َرْطٌب، َولَْم يُْعلَم ُولُوُغهُ، َواأْلََصحُّ أَنَّهُ اَل يُْحَكُم ِبَنَجاَسِة اإْلِ

 َطاِهٌر َقْطعًا. يَابًِسا، فَ 
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َوِمْن ذَِلَك: لَْو َسقََط فِي بِئٍْر فَأَْرةٌ، َوأُِخذَ دَْلٌو قَْبل أَْن يُْنَزَح إلَى اْلَحد ِ  -

اْلُمْعتََبر، َوَغلََب َعلَى الظَّن ِ أَنَّهُ اَل َيْخلُو ِمْن َشْعٍر، َولَْم يَُر، فَِفيِه اْلقَْواَلِن. 

 َواأْلَْظَهُر الطََّهاَرةُ.

َماُم َوَظَهَر ِمْنهُ َحْرفَاِن فََهْل يَْلَزُم اْلَمأُْموَم ومنها - : إذَا تََنْحنََح اإْلِ

اَلة أَو ال؟ ِللظَّاِهِر اْلغَاِلِب اْلُمْقتَِضي ِلبُْطاَلنِ إعماال اْلُمفَاَرقَةُ  أِلَنَّ ، الصَّ

يَُزاُل اأْلَْصل إالَّ  اأْلَْصَل بَقَاُء َصاَلتِِه، َولَعَلَّهُ َمْعذُوٌر فِي التَّنَْحنُحِ، فَاَل 

ُهَما: الثَّانِي.  بِيَِقيٍن؟ قَْواَلِن أََصحُّ

: لَْو اْمتََشَط اْلُمْحِرُم فَاْنفََصلَْت ِمْن ِلْحَيتِِه َشعََراٌت، فَِفيِه ومنها -

ُهَما: اَل فِْديَةَ  ِة. أِلَنَّ النَّتَْف لَْم يَتََحقَّْق، َواأْلَْصُل بََراَءةُ ؛ َوْجَهاِن، أََصحُّ مَّ الذ ِ

ْجَهاض َوالثَّانِي: يَِجُب؛  أِلَنَّ اْلَمْشَط َسبٌَب َظاِهٌر، فَيَُضاُف إلَْيِه، َكإَِضافَِة اإْلِ

ْرِب.   إلَى الضَّ

ُهَما: ومنها - : الدَُّم الَِّذي تََراهُ اْلَحاِمُل، َهْل ُهَو َحْيٌض؟ َقْواَلِن، أََصحُّ

دٌ َبْين؛ نَعَمْ  َكْونِِه دَم ِعلٍَّة، أَْو دََم ِجبِلٍَّة، َواأْلَْصُل السَّاَلَمةُ.  أِلَنَّ اأْلَْمَر ُمتََرد ِ

 أِلَنَّ اْلغَاِلَب فِي اْلَحاِمِل َعدَُم اْلَحْيِض.؛ َوالثَّانِي: اَل 

ُهَما: أَ ومنها - نَّ اْلقَْوَل : لَْو قَذََف َمْجُهواًل َوادََّعى ِرقَّهُ، فَقَْواَلِن، أََصحُّ

تِهِ  أِلَنَّ  قَْوُل اْلقَاِذِف؛ أِلَنَّ ؛ َوالثَّانِي: قَْوُل اْلَمْقذُوفِ  ،اأْلَْصَل بََراَءةُ ِذمَّ

يَّةُ، فَإِنََّها اْلغَاِلُب فِي النَّاِس.  الظَّاِهَر اْلُحر ِ

َصابَةَ فَقَْواَلِن ومنها - ْوَجْيِن، َوادََّعْت اإْلِ : َلْو َجَرْت َخْلَوةٌ بَْين الزَّ

ُهَما: تَْصِديُق اْلُمْنكِ  ؛ ا.َوالثَّانِي: تَْصِديُق ُمدَِّعيَهاأِلَنَّ اأْلَْصَل عدمه؛ رِ أََصحُّ

َصابَةُ َغاِلبًا.  أِلَنَّ الظَّاِهَر ِمْن اْلَخْلَوةِ اإْلِ

ْوَجاِن اْلَوثَِنيَّاِن قَْبَل الدُُّخول فَقَاومنها - ْوُج: : َلْو اْختَلََف الزَّ َل الزَّ

َرْت، فَاْلقَْول َقْولُهُ فِي اأْلَْظَهِر، أِلَنَّ اأْلَْصَل َوأَْنكَ  ،فَالن َِكاُح بَاقٍ  أَْسلَْمنَا َمعًا

ْساَلِم نَاِدٌر فَالظَّاِهُر ِخاَلفُهُ.   بَقَاُء الن َِكاحِ، َوالثَّانِي قَْولَُها أِلَنَّ التََّساِوَي فِي اإْلِ

ْعَسار: دَْعَوى اْلَمْديُوِن ومنها - ُهَما: اْلقَْوُل اإْلِ ، فِيِه َوْجَهاِن، أََصحُّ

أِلَنَّ الظَّاِهَر ِمْن َحاِل اْلُحر ِ أَنَّهُ َيْمِلُك ؛ أِلَنَّ اأْلَْصَل اْلعَدَُم، َوالثَّانِي: اَل ؛ قَْولُهُ 

 َشْيئًا. 
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: إذَا ادََّعى اْلغَاِصُب َعْيبًا ِخْلِقيًّا فِي اْلَمْغُصوِب، َكَقْوِلِه: ُوِلدَ ومنها -

ُهَما: اْلقَْوُل َقْولُهُ أَْكَمهَ أَْو أَْعَرَج أَْو فَاقِدَ اْليَِد، فَ  أِلَنَّ اأْلَْصَل ؛ َوْجَهاِن أََصحُّ

 اْلعَدَُم، َويُْمِكُن اْلَماِلَك إقَاَمةُ اْلبَي ِنَة.

تَْصِديُق اْلَماِلِك أِلَنَّ اْلغَاِلَب السَّاَلَمةُ ِبِخاَلِف َما لَْو ادََّعى  َوالثَّانِي:

أِلَنَّ اأْلَْصَل َواْلغَاِلَب دََواُم ؛ اْلَماِلكِ  َعْيبًا َحاِدثًا فَإِنَّ اأْلَْظَهَر تَْصِديقُ 

تِِه، فََهِذِه الصُّوَرةُ  ؛السَّاَلَمِة َوالثَّانِي اْلغَاِصبِ  أِلَنَّ اأْلَْصَل َبَراَءةُ ِذمَّ

 تَعَاَرَض فِيَها أَْصاَلِن، َواْعتََضدَ أََحدُُهَما ِبَظاِهٍر.

، َوَزَعَم نَْقَصهُ، فَإِنَّهُ إْن ادََّعى َوَنِظيُر ذَِلَك: َما لَْو َجَنى َعلَى َطْرفٍ  -

َق اْلَجانِي فِي اأْلَْظَهِر أِلَنَّ اأْلَْصَل اْلعَدَُم  َعْيبًا ِخْلِقيًّا فِي ُعْضٍو َظاِهٍر ُصد ِ

ِة. َواْلَماِلُك يُْمِكنهُ إقَاَمةُ اْلبَي ِنَِة، َوإِْن ادََّعى َعْيبًا َحاِدثًا أَْو أَْصلِ  مَّ يًّا َوبََراَءةُ الذ ِ

ِ َعلَْيهِ   أِلَنَّ اأْلَْصَل السَّاَلَمةُ.؛ فِي ُعْضٍو بَاِطٍن فَاأْلَْظَهُر: تَْصِديُق اْلَمْجِني 

َق اْلغَاِصُب أِلَنَّ اأْلَْصَل ومنها - : َلْو ادََّعى اْلَماِلُك أَنَّهُ َكاَن َكاِتبًا ُصد ِ

ا َزادَ.َواْلقَْولُ  ِة ِممَّ مَّ الثَّانِي: اْلَماِلُك أِلَنَّ اْلغَاِلَب أَنَّ ِصفَاِت  اْلعَدَُم، َوبََراَءةُ الذ ِ

 اْلعَْبِد اَل َيْعِرفَُها إالَّ السَّي ِدُ. 

ْمَكاِن، ومنها - : َلْو قَاَل: َهذَا َولَِدي ِمْن َجاِرَيتِي َهِذِه، لَِحقَهُ ِعْندَ اإْلِ

 اِلْحِتَماِل أَْن يَُكوَن أَو ال ؟لٍَد أِلَنَّهُ الظَّاِهرُ َوَهْل يَثْبُُت َكْوُن اْلَجاِريَِة أُمَّ وَ 

ْوِجيَِّة؟   فيه قوالن.اْستَْولَدََها بِالزَّ

اِهُن ِلْلُمْرتَِهِن لَْم تَْقِبْض اْلعَْيَن اْلَمْرُهونَةَ عَ ومنها - ْن : لَْو قَاَل الرَّ

ْهِن بَْل أََعْرتَُكَها؛  دَُم اللُُّزوِم أِلَنَّ اأْلَْصَل عَ  ؛فَاأْلََصحُّ أَنَّ اْلقَْوَل قَْولُهُ الرَّ

ْذِن ِفي اْلقَْبِض  أِلَنَّ الظَّاِهَر أَنَّهُ قَبََضهُ َعْن ، َوقِيَل: قَْوُل اْلُمْرتَِهِن؛ َوَعدَُم اإْلِ

ْهِن.  الرَّ

: َجاَء اْلُمتَبَايِعَاِن َمعًا، فَقَاَل أََحدُُهَما: لَْم أُفَاِرْقهُ، فَِلي ِخيَاُر ومنها -
َ اْلَمْجِلِس، فَاْلقَْوُل  ِق، قَْولُهُ أِلَنَّ اأْل ي ٌِن إْن قَُصَرْت َوُهَو بَ ْصَل َعدَُم التَّفَرُّ

ا إذَا َطالَْت فَدََواُم ااِلْجِتَماعِ ِخاَلُف الظَّاِهِر، فَاَل يَْبعُدُ تَْخِريُجهُ اْلُمدَّةُ،  َوأَمَّ
 .َعلَى تَعَاُرِض اأْلَْصِل َوالظَّاِهرِ 

َغاَب َولَْم َيْعلَْم َهْل بَِرَئ أَْو َماَت؟ َجَرَح اْلُمْحِرُم َصْيدًا وَ  ومنها -
ائِِد،  فَاْلَمْذَهُب أَنَّ  ِة ِمْن الزَّ مَّ َعلَْيِه َضَماَن َما نَقََص، أِلَنَّ اأْلَْصَل بََراَءةُ الذ ِ

َعلَى َوقِيَل: َعلَْيِه اْلَجَزاء َكاِماًل، أِلَنَّهُ قَْد َصيََّرهُ َغْيَر ُمْمتَنَعٍ، َوالظَّاِهُر بَقَاُؤهُ 
َهِذِه اْلَحالَِة، َولَْو َغاَب َوَوَجدَهُ َمي ِتًا َولَْم يَْدِر َهْل َماَت ِبُجْرِحِه أَْو بَِسبٍَب 
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آَخَر فََهْل َيِجُب َجَزاٌء َكاِمٌل، أَْو َضَماُن اْلُجْرحِ فَقَْط؟ قَْواَلِن قَاَل فِي 
هَما الثَّاِني. ْوَضِة: أََصح   الرَّ

ْيدَ َوَغاَب ثُمَّ َوَجدَهُ َمي ِتًا فَإِنَّهُ اَل َيِحل   َوَنِظيُرهُ أَْيًضا: لَوْ  - َجَرَح الصَّ
 فِي اأْلَْظَهر. 

: َهْل َوقَعَْت فِيِه أَْو اَل؟ ومنها - : َلْو َرَمى َحَصاةً إلَى اْلَمْرَمى َوَشكَّ
ُهَما اَل يَْجِزيِه أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم اْلُوقُوعِ ِفيِه َوبَقَ  ْميِ فَقَْواَلِن أََصحُّ اُء الرَّ

 َعلَْيِه، َوالثَّانِي: َيْجِزيِه أِلَنَّ الظَّاِهَر ُوقُوُعَها فِي اْلَمْرَمى.

ابُِع: َح فِيِه الظَّاِهُر َعلَى اأْلَْصِل بِأَْن َكاَن َسَببًا قَِويًّا  الرَّ َما تََرجَّ
 َوفِيِه فُُروعٌ:  ،ُمْنَضِبًطا

اَلةِ أَوْ منها - فِي تَْرِك ُرْكٍن ِرَها ِمْن اْلِعبَادَاِت َغيْ  : َمْن َشكَّ َبْعدَ الصَّ
أِلَنَّ الظَّاِهَر اْنِقَضاُء اْلِعبَادَةِ َعلَى  ؛َغْيِر الن ِيَِّة، فَاْلَمْشُهوُر أَنَّهُ اَل يَُؤث ِرُ 

ِة، َوالثَّاِني يَقُ  حَّ  وُل: اأْلَْصل َعدَُم فِْعِلِه.الص ِ

 اْلفَاتَِحةَ ثُمَّ َشكَّ بَْعدَ اْلفََراغِ ِمْنَها فِي َحْرٍف أَْو  -
َوِمثْلُهُ: َما لَْو قََرأَ

 َكِلَمٍة فَاَل أَثََر لَهُ. 

: َهْل اْستَعْ  - َوقِيَاُسهُ َمَل َحَجَرْيِن أَْو ثاََلثَةً، َوَكذَا لَْو اْستَْجَمَر َوَشكَّ

 كَّ َبْعدَ ذَِلَك: َهْل اْستَْوَعبَهُ؟ َكذَِلَك فِيَما َلْو َغَسَل النََّجَس َوشَ 

ِة َواْلفََساِد فَاأْلََصحُّ تَْصِديُق ومنها - حَّ : اْختَلََف اْلُمتَعَاقِدَاِن فِي الص ِ

ةِ  حَّ أِلَنَّ الظَّاِهَر َجَريَاُن اْلعُقُوِد َبْين اْلُمْسِلِميَن َعلَى قَانُوِن ؛ ُمدَِّعي الص ِ

 ِل اأْلَْصِل َعدََمَها.الشَّْرعِ، َوالثَّاِني اَل ِلقَوْ 

َماِم َواْقتَدَى َوَشكَّ َهْل تَقَدََّم؟ فَاأْلََصحُّ ومنها - : لَْو َجاَء ِمْن قُدَّاِم اإْلِ

ةُ.َوقِيَل: اَل  حَّ ِرِه.؛ الص ِ  أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم تَأَخُّ

لَْم: َهْل َماَت : لَْو َوكََّل ِبتَْزِويجِ اْبنَتِِه ثُمَّ َماَت اْلُمَوكَُّل َولَْم يُعْ ومنها -

ويَاِنيُّ  َحهُ الرُّ َوقَاَل اْلقَاِضي  ،قَْبَل اْلعَْقِد أَْو بَْعدَهُ؟ فَاأْلَْصُل َعدَُم الن َِكاحِ َوَصحَّ

تُهُ أِلَنَّ الظَّاِهَر بَقَاُء اْلَحيَاةِ.  ُحَسْيٌن " اأْلََصحُّ ِصحَّ

َق اْلقَ ومنها - ؛ ِريُب فِي ا: َلْو ادََّعى اْلَجاِني ِرق  اْلَمْقتُوِل ُصد ِ أْلََصحُّ

 أِلَنَّهُ الظَّاِهُر اْلغَاِلُب.
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َل ثُمَّ َشِهدَ فِي أُْخَرى َبْعد َزَماٍن َطِويٍل ومنها - : َشِهدَ ِفي َواقِعٍَة َوُعد ِ

َماِن يَُغي ُِر اأْلَْحَواَل، َوالثَّانِي: اَل حُّ َطلَُب تَْعِديِلِه ثَانِيًا؛ فَاأْلَصَ  أِلَنَّ ُطوَل الزَّ

 اأْلَْصَل َعدَُم التَّْغِييِر. أِلَنَّ 

: إذَا ُجوِمعَْت فَقََضْت َشْهَوتَها ثُمَّ اْغتََسلَْت ثُمَّ َخَرَج ِمْنَها َمِنيُّ ومنها -

ُجِل فَاأْلََصحُّ ُوُجوُب إَعادَةِ اْلغُْسِل، أِلَنَّ الظَّاِهَر ُخُروُج َمِني َِها َمعَهُ،  الرَّ

 ُم ُخُروِجِه.أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَ ؛ َوالثَّانِي اَل 

اِكُب،ومنها - ْرتُك الدَّابَّةَ، َوقَاَل الرَّ َبْل أََعْرتَنِي،  : قَاَل اْلَماِلُك: أَجَّ

اِكبُ  فَِفي قَْولٍ  : ؛ يَُصدَّق الرَّ ِتِه ِمْن اأْلُْجَرةِ، َواأْلََصحُّ أِلَنَّ اأْلَْصَل بََراَءةُ ِذمَّ

أِلَنَّ الظَّاِهَر َها أُْجَرةٌ َوالدَّابَّةُ بَاقِيَةٌ؛ ْت ُمدَّةٌ ِلِمثْلِ تَْصِديُق اْلَماِلِك، إذَا َمضَ 

ْذِن َفَكذَِلَك فِي ِصفَتِِه.  يَْقتَِضي ااِلْعتَِمادَ َعلَى قَْوِلِه فِي اإْلِ

اَن يُْمِكنهُ : لَْو أَْلقَاهُ فِي َماٍء أَْو نَاٍر، َفَماَت، َوقَاَل اْلُمْلِقي: كَ ومنها -

تِِه، َواأْلََصحُّ ِعْندَ قُ اْلُخُروُج، فَِفي قَْوٍل يَُصدَّ  ؛ أِلَنَّ اأْلَْصَل بََراَءةُ ِذمَّ

ِ: يَُصدَُّق اْلَوِليُّ   أِلَنَّ الظَّاِهَر أَنَّهُ َلْو تََمكََّن لََخَرَج. ؛النََّوِوي 

: إذَا َرأَْت اْلَمْرأَة الدََّم ِلَوْقٍت َيُجوُز أَْن يَُكوَن َحْيًضا أَْمَسَكْت ومنها -

ا تُْمِسُك عَ عَ  ؛ أِلَنَّ الظَّاِهَر أَنَّهُ َحْيٌض، َوقِيَل: اَل، َعَماًل ْنهُ اْلَحاِئضُ مَّ

 بِاأْلَْصِل.

 :(5)نِ فَْصل: فِي تَعَاُرِض اأْلَْصلَيْ 

 فَِمْن فُُروعِ ذَِلَك: 

َواأْلُْنثَيَْيِن  إذَا ادََّعى اْلِعن ِيُن اْلَوْطَء فِي اْلُمدَّةِ، َوُهَو َسِليُم الذََّكرِ  -

أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُء الن َِكاحِ. ؛ قَْولُهُ قَْطعًا، َمَع أَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم اْلَوْطءِ  فَاْلقَْولُ 

 .َواْعتُِضدَ بَِظاِهِرِه أَنَّ َسِليَم ذَِلَك اَل يَُكوُن ِعن ِينًا فِي اْلغَاِلبِ 

هُ فَلَْو َكاَن َخِصيًّا، أَْو َمْجبُوبًا َجَرى َوْجَهاِن، َواأْلََصحُّ تَْصِديقُ  -

ُجوَع إلَى قَْوِلِه ؛ أَْيًضا أِلَنَّ إقَاَمةَ اْلبَي ِنَِة َعَلى اْلَوْطِء تَْعُسُر، فََكاَن الظَّاِهُر الرُّ

اِلْعتَِضاِد أََحِد اأْلَْصلَْيِن ؛ فَلَْو ثَبَتَْت بََكاَرتَُها َرَجْعَنا إلَى تَْصِديِقَها َقْطعًا

.ٍ  بَِظاِهٍر َقِوي 

                                                           
وقال: إذا تعارض أصالن عمل باألرجح منهما فإن تساويا  924ذكر ابن رجب هذه القاعدة برقم  ( ـ5)

 .خرج في المسألة قوالن 
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ك الطَّاَلَق ِبِعَوٍض فََطلَّْقتَنِي َعلَْيِه ُمتَِّصاًل فَأَنَا : قَالَْت: َسأَْلتُ ومنها -

ْوُج. : بَْل بعدَوقَالَ  ،ِمْنَك بَائِنٌ  ْجَعةُ فَاْلُمَصدَُّق الزَّ  ُطوُل اْلفَْصِل، فَِلَي الرَّ

: قَاَل: بِْعتَُك الشََّجَرةَ بَْعد التَّأْبِيِر فَالثََّمَرةُ ِلي، َوَعاَكَسهُ ومنها -

 أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُء ِمْلِكِه. ؛ي َصدََق اْلبَائِعُ اْلُمْشتَرِ 

: اْختَلَفَا فِي َولَدَ اْلَمبِيعَِة فَقَاَل اْلبَائُِع: َوَضَعتْهُ قَْبَل اْلعَْقِد. َوقَاَل ومنها -

 نَّ اأْلَْصَل بَقَاُء ِمْلِكِه.أِلَ ؛ اْلقَْوَل قَْوُل اْلبَائِعِ فاْلُمْشتَِري: َبْل بَْعدَهُ 

: اْختَلََف َمَع ُمَكاتَبَتِِه. فَقَالَْت: َولَدَتْهُ َبْعد اْلِكتَابَة، فَُمَكاتٌَب ومنها -

 َق السَّي ِدُ. السَّي ِدُ: َبْل قَْبَلَها ُصِد   ِمثِْلي. َوقَالَ 

؟ ومنها - : َهْل ُهَو قُلَّتَاِن، أَْو أَقَلُّ : لَْو َوقََع فِي اْلَماِء َنَجاَسةٌ َوَشكَّ
ُس؛ ِلتََحقُِّق النََّجاَسِة،َهاِن: أََحدُ فََوجْ  َوالثَّانِي: َواأْلَْصُل َعدَُم اْلَكثَْرةِ. ُهَما َيتََنجَّ

 اَل أِلَنَّ اأْلَْصَل: الطََّهاَرةُ.

ُكوعِ ومنها - َماَم َوُهَو َراِكٌع، َوَشكَّ َهْل فَاَرَق َحدَّ الرُّ : لَْو أَْدَرَك اإْلِ
هُ ُمْدِرٌك، أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُء ُرُكوِعِه، قَْبل ُرُكوِعِه فََقْواَلِن: أََحدهَما: أَنَّ 

.؛ َوالثَّانِي: اَل  ْدَراِك، َوُهَو اأْلََصحُّ  أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم اإْلِ

: لَْو نََوى َوَشكَّ َهْل َكانَْت ِنيَّتُهُ قَْبَل اْلفَْجِر، أَْو بَْعدَهُ؟ لَْم يَِصح  ومنها -
: َويُْحتََمُل أَْن يَِجيَء ِفيِه َوْجهٌ َصْوُمهُ أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم ا ؛ لن ِيَِّة. قَاَل النََّوِويُّ

 .أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُء اللَّْيلِ 

، فَقَاَل: أَنَا : لَْو أَْصدَقَها تَْعِليَم قُْرآٍن، َوَوَجْدنَاَها تُْحِسنُهُ ومنها -
دَاِق َوبََراَءةُ أِلَنَّ ؛ َوقَالَْت: َبْل َغْيُرهُ، فَقَْواَلنِ علْمتَُها،  اأْلَْصَل بَقَاُء الصَّ

تِهِ   َواأْلََصحُّ تَْصِديقَُها. ،ِذمَّ

ُجوومنها - َع قَْبَل اْلبَْيعِ : أَِذَن اْلُمْرتَِهُن فِي اْلبَْيعِ َوَرَجَع، ثُمَّ ادََّعى الرُّ
َ فََوْجَهانِ  ُجوعِ  نَّ اأْلَْصَل َعدَم اْلبَْيعِ ؛ أِل َوَعدَُم الرُّ

تَْصِديُق  ، َواأْلََصحُّ (5)
 اْلُمْرتَِهِن.

: َهْل َرَضَع فِي اْلَحْولَْيِن أَْم بَْعدَُهَما، فَقَْواَلِن أِلَنَّ ومنها - : لَْو َشكَّ
 ، َواأْلََصحُّ اَل تَْحِريَم.(1)نِ اأْلَْصَل اْلِحلُّ َوبَقَاُء اْلَحْوَليْ 

                                                           
 عدم البيع أصل، وعدم الرجوع أصل وتعارضا. ( ـ5)
 الحل أصل وبقاء الحولين أصل وتعارضا. ( ـ1)
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، فَاَل تَْحِريَم قَطْ  - : َهْل َرَضَع َخْمًسا أَْو أَقَلَّ عًا ِلعَدَِم ُمعَاَرَضِة َولَْو َشكَّ

بَاَحِة بِأَْصٍل آَخَر.  أَْصِل اإْلِ

َر ومنها - : بَاَعهُ َعِصيًرا َوأَْقبََضهُ َوَوَجدَ َخْمًرا، فََقاَل اْلبَائُِع تََخمَّ

ِر َوَعدَُم قَْبِض  َعْندك َوقَاَل اْلُمْشتَِري َبْل َعْندك، فَاأْلَْصُل َعدَُم التََّخمُّ

َح   .النََّوِويُّ تَْصِديَق اْلبَائِع تَْرِجيًحا أِلَْصِل اْستِْمَراِر اْلَبْيعِ الصَِّحيحِ، َوَصحَّ

َوقَاَل: َهذَا الَِّذي قَبَْضتُهُ،  ،: َلْو قَبََض اْلُمْسلََم فِيِه فََجاَء ِبَمِعيبٍ ومنها -

: تَْصِديُق اْلُمْسِلمِ  ِة أِلَنَّ اأْلَْصَل اشْ  ؛َوأَْنَكَر اْلُمْسلَُم إلَْيِه فَاأْلََصحُّ تِغَاُل ِذمَّ

َوالثَّانِي يَُصدَُّق اْلُمْسلَُم إلَْيِه أِلَنَّ اأْلَْصَل  ،اْلُمْسلَِم إلَْيِه، َولَْم َيتَيَقَّْن اْلبََراَءةَ 

 .السَّاَلَمةُ َواْستِْقَراُر اْلعَْقدِ 

َوقَاَل  : لَْو َرأَى اْلَمبِيَع قَْبَل اْلعَْقِد، ثُمَّ قَاَل اْلبَائُِع: ُهَو بَِحاِلِه،ومنها -

أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم ؛ اْلُمْشتَِري: بَْل تََغيََّر فََوْجَهاِن، أََحدُُهَما يَُصدَُّق اْلَبائِعُ 

اَلَع َعلَى اْلَمِبيعِ يِر، َواأْلََصحُّ اْلُمْشتَِرَي؛ التَّْغيِ  أِلَنَّ اْلبَائَِع يَدَِّعي َعلَْيِه ااِلط ِ

فَِة َواْلُمْشتَِري  يُْنِكُر ذَِلَك. َعلَى َهِذِه الص ِ

: إذَا َسلََّم الدَّاَر اْلُمْستَأَْجَرةَ ثُمَّ ادََّعى اْلُمْستَأِْجُر أَنََّها ُغِصبَْت، ومنها -

َوَوْجهُ اآْلَخِر نَّ اأْلَْصَل َعدَُم اْلغَْصِب، أِلَ ؛ فَاأْلََصحُّ أَنَّ اْلقَْوَل قَْوُل اْلُمْكِري

ُل بِأَنَّهُ بَْعدَ التَّْسِليِم بَِقَي اأْلَْصُل:  لَِكْن اْعتََضدَ أَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم ااِلْنتِفَاعِ،  اأْلَوَّ

 ُوُجوُب اأْلُْجَرةِ َعَلْيِه إلَى أَْن يَتَبَيََّن َما يُْسِقُطَها.

َوقَاَل: أََمْرتِني ، (9)ا ِلَيِخيَطهُ فََخاَطهُ قَبَاءً : لَْو أَْعَطاهُ ثَْوبً ومنها -

أِلَنَّ اأْلَْصَل َعدَُم  ؛َبْل قَِميًصا فَاأْلَْظَهُر تَْصِديُق اْلَماِلكِ  بِقَْطِعِه قَبَاًء، فَقَاَل:

ْذِن فِي ذَِلَك، َوالثَّاِني اْلُمْستَأِْجرُ  تِِه  أِلَنَّ ؛ اإْلِ َوالظَّاِهُر: أَنَّهُ اأْلَْصَل َبَراَءةُ ِذمَّ

 اَل َيتََجاَوُز إْذنَهُ.

أِلَنَّ اأْلَْصَل ِفي قَْوٍل يَُصدَُّق اْلقَادُّ؛ : قَدَّ َمْلفُوفًا َوَزَعَم َمْوتَهُ، فَ ومنها -

تِهِ  ِ  ،بََراَءةُ ِذمَّ  أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاُء اْلَحيَاةِ.؛ َواأْلََصحُّ يَُصدَُّق اْلَوِلي 

: لَْو َزَعَم اْلَوِليُّ ِسَرايَةً َواْلَجانِي َسَببًا آَخَر، فَاأْلََصحُّ تَْصِديُق ومنها -

 ِ ِة. ؛أْلَْصِل َعدَُم السَّبَِب.َوالثَّانِي اْلَجانِيأِلَنَّ ا ؛اْلَوِلي  مَّ  أِلَنَّ اأْلَْصَل بََراَءةُ الذ ِ

                                                           
 .قميص قصير يلبس على أعلى البدن فوقه الثياب. المعجم الوسيط مادة )ق ب و( ( ـ5)
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َولَْو َعَكَس بِأَْن َقَطَع َيدَْيِه َوِرْجلَْيِه، َوَزَعَم اْلَوِليُّ َسبَبًا آَخَر،  -

 ِ يَتَْيِن  أِلَنَّ اأْلَْصَل بَقَاءُ ؛ َواْلَجانِي ِسَرايَةً فَاأْلََصح  تَْصِديُق اْلَوِلي  الد ِ

تِِه.  اْلَواِجبَتَْيِن، َوالثَّاِني: اْلَجاِني، أِلَنَّ اأْلَْصَل بََراَءةُ ِذمَّ

؛ : لَْو قَلََع ِسنَّ َصِغيٍر َوَماَت قَْبَل اْلَعْوِد فَِقيَل: َيِجُب اأْلَْرشُ ومنها -

: اَل، أِلَنَّ اأْلَْصَل أِلَنَّ اْلِجنَايَةَ قَْد تََحقَّقَْت، َواأْلَْصُل َعدَُم اْلَعْوِد، َواأْلَ  َصحُّ

ِة، َوالظَّاِهُر أَنَّهُ لَْو َعاَش َلعَادَْت. مَّ  بََراَءةُ الذ ِ

ْوَجْيِن التَّْفِويَض َواآْلَخُر التَّْسِميَةَ ومنها - ، فَاأْلَْصُل (5): ادََّعى أََحدُ الزَّ

 .َعدَُم التَّْسِميَِة ِمْن َجانٍِب َوَعدَُم التَّْفِويِض ِمْن َجانِبٍ 

ا بِِه ِخاَلفٌ ومنها - أِلَنَّ ؛ : إذَا قَاَل: َكاَن لَهُ َعلَيَّ َكذَا، فَِفي َكْونِِه ُمِقرًّ

ِة، َواأْلََصحُّ أَنَّهُ لَْيَس بِإِْقَراٍر. مَّ  اأْلَْصَل ااِلْسِتْمَراُر َواأْلَْصُل بََراَءةُ الذ ِ

َلْعنَا َعلَى َكافٍِر فِي دَاِرنَا فَقَاَل: دََخْلت بِ ومنها - أََماِن ُمْسِلم، فَِفي : اطَّ

ُمَطالَبَتِِه بِاْلبَي ِنَِة َوْجَهاِن أِلَنَّ اأْلَْصِل َعدَُم اأْلََماِن، َويَْعُضدُهُ: أَنَّ اْلغَاِلَب َعلَى 

َماِء، َوَيْعُضدُهُ: أَنَّ  ْشَهاِد، َواأْلَْصُل َحْقُن الد ِ َمْن يَْستَأِْمُن ااِلْسِتئْنَاَس بِاإْلِ

.الظَّاِهَر أَنَّ ا  ْلَحْربِيَّ اَل يُْقِدُم َعلَى َهذَا إالَّ بِأََماٍن َهذَا ُهَو اأْلََصحُّ

ْساَلَم ومنها - ْد اإْلِ ْكَراه، فَْليَُجد ِ : لَْو َشِهدَ َعلَْيِه بَِكِلَمِة اْلُكْفِر فَادََّعى اإْلِ

َماِن َوْجَهاِن. قَالَ  فِي اْلَوِسيِط:  فَإِْن قَتَلَهُ ُمبَاِدًرا قَْبَل التَّْجِديِد، فَِفي الضَّ

ِة. مَّ ْكَراِه َوبََراَءةِ الذ ِ  َمأُْخوذَاِن ِمْن تَقَابُِل اأْلَْصَلْيِن: َعدَِم اإْلِ

: َطاَر َطائٌِر فَقَاَل، إْن لَْم أَِصْد َهذَا الطَّائَِر اْلَيْوم فَأَْنِت َطاِلٌق، ومنها -

ِلَك أَْو َغْيُرهُ، فَِفي ُوقُوعِ ثُمَّ اْصَطادَ ذَِلَك اْليَْوَم َطائًِرا َوَجِهَل: َهْل ُهَو ذَ 

 الطَّاَلِق تََردُّدٌ ِلتَعَاُرِض أَْصلَْيِن: بَقَاِء الن َِكاحِ، َوَعدَِم اْصِطيَاِدِه.

ْوُج َوادََّعى نُُشوزَها، َوادََّعْت ِهَي أَنَّ الضَّْرب ومنها - : َضَربََها الزَّ

 .َعدَُم نُُشوِزَهاُظْلٌم، فَقَْد تَعَاَرَض أَْصاَلِن: َعدَُم ُظْلِمِه، وَ 

 ب: تَعَاُرُض الظَّاِهَرْيِن:تَْذنِي

ْوِجيَِّة، فَاْلَجِديدُ  ْت بِالن َِكاحِ َوَصدَّقََها اْلُمقَرُّ لَهُ ِبالزَّ َوِمْن أَْمثَِلتِِه: إذَا أَقَرَّ

ْقَرارِ  ُم إْن َكانَا أِلَنَّ الظَّاِهَر ِصْدقُُهَما فِيَما تََصادََقا َعلَْيِه، َواْلقَِدي ؛قَبُوُل اإْلِ

                                                           
أي تسمية المهر، والتفويض أن يعقد عليها دون تسمية مهر بل يفوضه إلى الولي أو غيره.  ( ـ5)

 .226التعريفات 
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بَلَِديَّْيِن ُطوِلبَا بِاْلَبي ِنَِة، ِلُمعَاَرَضِة َهذَا الظَّاِهِر بَِظاِهٍر آَخَر، َوُهَو أَنَّ اْلبَلَِديَّْيِن 

 يُْعَرُف َحالُُهَما َغاِلبًا، َويَْسُهُل َعلَْيِهَما إقَاَمةُ اْلبَي ِنَِة.

 الثَّاِلثَةُ  القاعدة

 التَّْيِسيَر[َمَشقَّةُ تَْجِلُب الْ ] 

 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ  :َقْوله تَعَالَىالقاعدة  اأْلَْصُل فِي َهِذهِ 

 ، 64الحج:  ژه  ه   ه   ه  ے   ے  ۓۓ   ژ :وقَْوله تَعَالَى،  942البقرة: 

َوِإنََّما بُِعثْتُْم » :َوَرَوى الشَّْيَخاِن َوَغْيُرُهَما ِمْن َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَغْيِرهِ 

ِرينَ  ِريَن َولَْم تُْبَعثُوا ُمَعس ِ ُروا: »َوَحِديثِ ، (5)«ُميَس ِ ُروا َواَل تُعَس ِ ، (1)«َيس ِ

ُ َعْنَها  @ هللاَما ُخي َِر َرُسوُل " »:َوَرَوى الشَّْيَخاِن َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اَّللَّ
 .(4)«َما لَْم َيُكْن إثًْماُهَما، بَْيَن أَْمَرْيِن، إالَّ اْختَاَر أَْيَسرَ 

ُج َعلَى َهِذهِ  َجِميُع ُرَخِص الشَّْرعِ  القاعدة قَاَل اْلعُلََماُء: يَتََخرَّ

 َوتَْخِفيفَاتِِه.

 َواْعلَْم أَنَّ أَْسبَاَب التَّْخِفيِف فِي اْلِعبَادَاِت َوَغْيِرَها َسْبعَةٌ:

ل:  السَّفَُر. اأْلَوَّ

 َوُرَخُصهُ ثََمانَِيةٌ منها: 

ا َيْختَصُّ بِالطَِّويِل قَْطعًا َوُهَو اْلقَْصُر َواْلِفْطُر َواْلَمْسُح أَْكثََر ِمْن َيْوٍم مَ 

 َولَْيلٍَة.

 : َما اَل َيْختَصُّ بِِه َقْطعًا، َوُهَو تَْرُك اْلُجُمعَِة َوأَْكُل اْلَمْيتَِة.ومنها

 َوُهَو اْلَجْمُع.: َما فِيِه ِخاَلٌف، َواأْلََصحُّ اْختَِصاُصهُ بِِه ومنها

: َما فِيِه ِخاَلٌف، َواأْلََصحُّ َعدَم اْختَِصاِصِه بِِه، َوُهَو التَّنَفُّل ومنها

ِم.  َعلَى الدَّابَِّة َوإِْسقَاُط اْلفَْرِض بِالتَّيَمُّ

َمْن َخَرَجْت لََها اْلقُْرَعةُ من يَأُْخذُ أن ََوِهَي:  ُرْخَصة تَاِسعَةَك َواْستْدر

اتَِها إذَا َرَجَع. َواَل يَ  نسائه   ْلَزمهُ اْلقََضاُء ِلَضرَّ

                                                           
، وهو في مسلم في خبر األعرابي الذي بال في المسجد دون هذه 7974ح  4/20رواه البخاري  ( ـ5)

 .748ح  9/727الزيادة.صحيح مسلم 
 .9628ح  2/9221، ومسلم 71ح  9/72متفق عليه من حديث أنس: رواه البخاري  ( ـ1)
 .7276ح  8/9492 ، ومسلم2270ح  8/941متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ4)
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 اْلَمَرُض. الثَّانِي:

ُقُعوُد ِف َصََلِة الت ََّيمُُّم ِعْنَد َمَشقَِّة اْسِتْعَماِل اْلَماِء، َوالْ  َوُرَخُصُه َكِثريٌَة:
ميَاءُ َواِِلْضِطَجاُع ِف الصَََّلِة  ،َوُخْطَبِة اْْلُُمَعةِ اْلَفْرِض  ، َواْْلَْمُع بَ ْْي الصَََّلتَ ْْيِ  ،َواْْلِ

َوتَ ْرُك  ،، َواْلِفْطُر ِف َرَمَضانَ َعِة َمَع ُحُصوِل اْلَفِضيَلةِ َوالتََّخلُُّف َعْن اْْلََماَعِة َواْْلُمُ 
ْطَعاِم ِف اْلَكفَّا َرِة، الصَّْوِم لِلشَّْيِخ اْْلَرِِم َمَع اْلِفْديَِة، َواِِلْنِتَقاُل ِمْن الصَّْوِم إََل اْْلِ

َوَعَدُم َقْطع الت ََّتابُِع اْلَمْشُروِط ِف اِِلْعِتَكاِف، َواِِلْسِتَنابَُة  ،َواْْلُُروُج ِمْن اْلُمْعَتَكفِ 
ْحرَاِم َمَع اْلِفْديَِة، َوالتََّداِوي ؛ ِف اْلَْجِ  َوِف َرْمِي اْلَِْمارِ  َوِإََبَحُة ََمْظُورَاِت اْْلِ

َلى َوْجٍه، َوِإَساَغُة اللُّْقَمِة ِِبَا إَذا َغصَّ َِبِِلت َِفاِق، َوِإََبَحةُ َِبلنََّجاَساِت َوَِبْْلَْمِر عَ 
.  النَّظَِر َحَّتَّ لِْلَعْوَرِة َوالسَّْوأَتَ ْْيِ

ْكَراهُ. الثَّاِلُث:  اإْلِ

ابُِع:  .الن ِْسيَانُ  الرَّ

 .(5)اْلَجْهُل َوَسيَأْتِي لََها َمبَاِحثُ  اْلَخاِمُس:

 :اْلعُْسُر َوُعُموُم اْلبَْلَوى السَّاِدُس:

ِ َعْنَها، َكدَِم اْلقُُروحِ َوالدََّماِمِل  اَلةِ َمَع النََّجاَسِة اْلَمْعفُو  َكالصَّ

ِ َوِطيِن الشَّاِرعِ، َوأَثَِر  ِديِد، َوقَِليِل دَِم اأْلَْجَنِبي  َواْلبََراِغيِث، َواْلقَْيحِ َوالصَّ

َوَما  ،الطُّيُوِر إذَا َعمَّ فِي اْلَمَساِجِد َواْلَمَطافِ  َر َزَوالُهُ، َوذَْرقُ سُ نََجاَسٍة عَ 

 ْن َرْوِث اْلبَقَِر َوبَْوِلِه.يُِصيُب اْلَحبَّ فِي الدَّْوِس مِ 

ا اَل يُْدِرُكهُ الطَّْرُف َوَما اَل نَْفَس لَهُ َسائِلَةٌ، َوِريُق : ِمْن ذَِلكَ وَ  اْلعَْفُو َعمَّ

ةِ.  النَّائِِم، َوفَُم اْلِهرَّ

َوإِبَاَحةُ ااِلْستِْقبَاِل  ،َمْشُروِعيَّةُ ااِلْسِتْجَماِر بِاْلَحَجرِ  ِمْن ذَِلَك:وَ 

ِ  ،َوااِلْستِْدبَاِر فِي قََضاِء اْلَحاَجِة فِي اْلبُْنيَانِ  بِي  َوَمسُّ اْلُمْصَحِف ِللصَّ

 اْلُمْحِدِث.

                                                           
 بداية الكتاب الرابع. ( ـ5)
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ِ فِي اْلَحَضِر ِلَمَشقَِّة نَْزِعِه فِي  ،ُوُضوءٍ كل  َوَمْسح اْلُخف 

ِرِه، نَْزُعهُ فِي ويَجب التَّْغيِيُر بِاْلُمْكِث  َواَل َيضر الماء اْلغُْسِل ِلعَدَِم تََكرُّ

يُن َوالطُّْحلُُب َوُكل  َما َيْعُسر َصْونُهُ َعْنهُ، َوإِبَاَحةُ اأْلَْفعَاِل اْلَكثِيَرِة  َوالط ِ

ْبَرادُ  ،َوااِلْستِْدبَاُر فِي َصاَلةِ ِشدَّةِ اْلَخْوفِ  الظُّْهِر فِي ِشدَّةِ اْلَحر ِ لعموم بِ  َواإْلِ

 اَل إْبَرادَ بِاْلُجُمَعِة اِلْسِتْحبَاِب التَّْبِكيِر إلَْيَها.و ،البلوى

 ،َوتَْرِك اْلَجَماَعِة َواْلُجُمعَِة بِاأْلَْعذَاِر اْلَمْعُروفَةِ  ،ِ َواْلَجْمُع فِي اْلَمَطر
اَلةِ َعلَى اْلحَ  ْوِم َوَعدَُم ُوُجوِب قََضاِء الصَّ ِرَها ِبِخاَلِف الصَّ ائِِض ِلتََكرُّ

َوِبِخاَلِف اْلُمْستََحاَضِة ِلنُْدَرةِ ذَِلَك، َوأَْكُل اْلَمْيتَِة َوَماِل اْلغَْيِر َمَع َضَماِن 
، َوأَْكُل اْلَوِلي  ِمْن َماِل اْليَِتيِم بِقَْدِر أُْجَرةِ َعَمِلِه إذَا ا ْحتَاَج، اْلبَدَِل إذَا اُْضُطرَّ

ِلِه، َوِنيَّةُ َصْوِم النَّْفِل بِالنََّهاِر، َوإِبَاَحةُ َوَجوَ  ْوِم َعلَى أَوَّ اُز تَْقِديِم ِنيَِّة الصَّ
ْحَصاِر َواْلفََواِت، َولُْبُس اْلَحِريِر ِلْلَحكَِّة َواْلِقتَالِ  ِ بِاإْلِ ِل ِمْن اْلَحج 

َوَبْيُع  ،التََّحلُّ
اِن َواْلَبْيِض فِي قِْشَرةٍ  مَّ ِة َوُهَو السَّلَُم، َمَع  نَْحِو الرُّ مَّ َواْلَمْوُصوُف ِفي الذ ِ

ْبَرةِ َوأُْنُموذَُج اْلُمتََماثِِل،  النَّْهيِ َعْن َبْيعِ اْلغََرِر، َوااِلْكتِفَاُء بُِرْؤيَِة َظاِهِر الصُّ
َها،وَ  ا َكاَن اْلبَْيُع يَقَُع  بَاِرُز الدَّاِر َعْن أُس ِ َغاِلبًا ِمْن َوَمْشُروِعيَّةُ اْلِخيَاِر لَمَّ

َل الشَّاِرعُ ذَِلَك َعلَْيِه  ٍ َوَيْحُصُل فِيِه النَّدَُم فَيَُشقُّ َعلَى اْلعَاقِِد، فََسهَّ َغْيِر تََرو 
َوَشَرَع لَهُ أَْيًضا َشْرَطهُ ثاََلثَةَ أَيَّاٍم، َوَمْشُروِعيَّةُ  بَِجَواِز اْلفَْسخِ فِي َمْجِلِسهِ 

د ِ بِاْلعَْيبِ  قَالَةُ، َواْلَحَوالَةُ َوالتََّحا؛ الرَّ َماُن لُُف، َواإْلِ ْهُن، َوالضَّ ، َوالرَّ
َجاَرةُ،  ْلُح، َواْلَحْجُر، َواْلَوَكالَةُ، َواإْلِ ْبَراُء، َواْلقَْرُض، َوالشَِّرَكةُ، َوالصُّ َواإْلِ

ِة اْلعَِظيَمِة اْلَوِديعَةُ ِلْلَمَشقَّ وَواْلُمَساقَاةُ، َواْلُمَزاَرَعةُ، َواْلِقَراُض، َواْلعَاِريَّةُ، 
ْن َعلَْيِه َحقُّهُ،  فِي أَنَّ  كل أََحٍد اَل يَْنتَِفُع إالَّ بَِما ُهَو ِمْلُكهُ، َواَل يَْستَْوفِي إالَّ ِممَّ

َل اأْلَْمَر بِإِبَاَحِة ؛ ِبَكَماِلِه، َواَل َيتَعَاَطى أُُموَرهُ إالَّ بِنَْفِسهِ  َواَل يَأُْخذهُ إالَّ  فََسهَّ
َعاَرةِ أَْو اْلِقَراِض، َوبِااِلْسِتعَانَِة ااِلْنتِفَاعِ بِ  َجاَرةِ أَْو اإْلِ ِمْلِك اْلَغْير، ِبَطِريِق اإْلِ

َوُمَساقَاةً، َوبِااِلْسِتيفَاِء ِمْن َغْيِر  ،َوقَِراًضا ،بِاْلغَْيِر َوَكالَةً، َوإِيدَاًعا، َوَشِرَكةً 
اْلَمْديُوِن َحَوالَةً، َوبِالتََّوثُِّق َعلَى الدَّْين بَِرْهٍن َوَضاِمٍن َوَكِفيٍل َوَحْجٍر، 

 َوبِإِْسقَاِط بَْعِض الدَّْيِن ُصْلًحا، أَْو ُكل ِِه إْبَراًء.

، َويَُكوُن ؛ َجَواُز اْلعُقُوِد اْلَجائَِزةِ َوِمْن التَّْخِفيِف:  أِلَنَّ لُُزوَمَها يَُشقُّ
ِزِم، َوِإالَّ لَْم يَْستَِقر  َبْيٌع َواَل َغْيُرهُ. ،َسبَبًا ِلعَدَِم تَعَاِطيَها  َولُُزوُم الالَّ

ْشَهادِ  َوِمْنهُ:  ،َواْلُمعَاَملَةِ  ،إبَاَحةُ النََّظِر ِعْندَ اْلِخْطبَِة، َوِللتَّْعِليِم، َواإْلِ
َوِمْنهُ َجَواُز اْلعَْقِد َعلَى اْلَمْنُكوَحِة ِمْن َغْيِر َنَظٍر، ِلَما فِي  ،َوِللسَّي ِدِ  َواْلُمعَالََجةِ 

اْشتَِراِطِه ِمْن اْلَمَشقَِّة الَّتِي اَل يَْحتَِملَُها َكثِيٌر ِمْن النَّاِس فِي َبنَاتِِهْم َوأََخَواِتِهْم 
ِم اْشتَِراِطِه ِبِخاَلِف اْلَمِبيعِ فَإِنَّ َخاِطٍب َفنَاَسَب التَّْيِسيُر ِلعَدَ كل  ِمْن َنَظرِ 

ْؤيَِة ِفيِه اَل يُْفِضي إلَى ُعْسر َوَمَشقَّة.  اْشتَِراَط الرُّ
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َجاِل  َوِمْنهُ: إبَاَحةُ أَْربَعِ نِْسَوةٍ فَلَْم يَْقتَِصْر َعلَى َواِحدَةٍ تَْيِسيًرا َعلَى الر ِ
ْم َيِزْد َعلَى أَْربَعٍ ِلَما فِيِه ِمْن اْلَمَشقَِّة َعلَى ِلَكثَْرتِِهنَّ َولَ  ؛َوَعلَى الن َِساِء أَْيًضا

ْوَجْيِن فِي اْلقَْسِم َوَغْيِرِه.  الزَّ

ْوِجيَِّة ِمْن اْلَمَشقَّة  َوِمْنهُ: َمْشُروِعيَّةُ الطَّاَلِق، ِلَما فِي اْلبَقَاِء َعلَى الزَّ
 اْلُخْلعِ َوااِل 

ْفتِدَاِء َواْلفَْسخِ بِاْلعَْيِب َوَنْحِوِه، ِعْندَ التَّنَافُِر، َوَكذَا َمْشُروِعيَّةُ
ا َكاَن الطَّاَلُق يَقَُع َغاِلبًا َبْغتَةً فِي اْلِخَصاِم َواْلَجْرح  ْجعَِة فِي اْلِعدَّةِ لَمَّ َوالرَّ

ْجعَةُ ِفي تَْطِليَقتَْيِن: َولَْم تُْشَرْع دَائِمً  ا ِلَما َويَُشقُّ َعلَْيِه اْلتَِزاُمهُ فَُشِرَعْت لَهُ الرَّ
ْجعَِة َوالطَّاَلِق َكَما  ْوَجِة إذَا قُِصدَ إْضَراُرَها بِالرَّ فِيِه ِمْن اْلَمَشقَِّة َعلَى الزَّ

ْساَلِم ثُمَّ نُِسَخ،َكاَن ذَِلَك فِي أَ  ِل اإْلِ  وَّ
ْجبَاِر َعلَى اْلَوْطِء أَْو الطَّاَلِق ِفي اْلُموِلي. َوِمْنهُ:  َمْشُروِعيَّةُ اإْلِ

َهاِر َواْليَِميِن تَْيِسيًرا َعلَى اْلُمَكلَِّفيَن مَ  َوِمْنهُ: ْشُروِعيَّةُ اْلَكفَّاَرةِ فِي الظ ِ
 ِلَما فِي اْلتَِزاِم ُموِجب ذَِلَك ِمْن اْلَمَشقَِّة ِعْندَ النَّدَِم.

ِرِه ِبِخاَلِف َكفَّاَرِة  َوَكذَا َمْشُروِعيَّةُ التَّْخِييِر فِي َكفَّاَرِة اْليَِميِن ِلتََكرُّ

َهاِر َواْلقَتِْل َواْلِجَماعِ ِلنُْدَرةِ ُوقُوِعَها ْجُر َعْنَها.؛ الظ ِ  َوأِلَنَّ اْلَمْقُصودَ الزَّ

َوَمْشُروِعيَّةُ التَّْخيِيِر فِي نَْذِر اللََّجاجِ: َبْين َما اُْلتُِزَم َواْلَكفَّاَرةِ ِلَما فِي 

 ااِلْلتَِزام بِالنُّذُوِر لََجاًجا ِمْن اْلَمَشقَِّة.

يَِة تَْيِسيًرا َعلَى َهِذِه  ِمْنهُ:وَ  َمْشُروِعيَّةُ التَّْخيِير َبْين اْلِقَصاِص َوالد ِ

ُ َعلَْيِه  ِة َعلَى اْلَجانِي َواْلَمْجنِي  َعلَْيِه، َوَكاَن ِفي َشْرعِ ُموَسى َصلَّى اَّللَّ اأْلُمَّ

ُ َعلَْيِه َوآِلِه َوِفي َشْرعِ ِعيَسى َصاُص ُمتََحت ًِما َواَل ِديَةَ، َوآِلِه اْلقِ  َصلَّى اَّللَّ

يَةُ َواَل قَِصاَص.   الد ِ

ِ ِلَما فِيِه ِمْن  َوِمْنهُ: ق  َمْشُروِعيَّةُ اْلِكتَابَِة، ِليَتََخلََّص اْلعَْبدُ ِمْن دََواِم الر ِ
انًا، بَِما يُْبذَُل لَهُ  ِمْن  اْلعُْسِر، فَيَُرغَُّب السَّي ِدُ الَِّذي اَل يَْسَمُح بِاْلِعتِْق َمجَّ

 النُُّجوِم.
ْنَساُن َما فََرَط ِمْنهُ  َوِمْنهُ: َمْشُروِعيَّةُ اْلَوِصيَِّة ِعْندَ اْلَمْوِت ِلَيتَدَاَرَك اإْلِ

َوفُِسَح لَهُ فِي الثُّلُِث دُوَن َما َزادَ َعلَْيِه دَْفعًا ِلَضَرِر اْلَوَرثَِة،  ،فِي َحاِل اْلَحيَاةِ 
 .فََحَصَل التَّْيِسيُر َودَْفُع اْلَمَشقَِّة فِي اْلَجانَِبْينِ 

ثِْم َعْن اْلُمْجتَِهِديَن فِي اْلَخَطِأ َوالتَّْيِسيُر َعلَْيِهْم  َوِمْنهُ: إْسقَاُط اإْلِ
 َولَْو ُكل ِفُوا اأْلَْخذَ بِاْليَِقيِن لََشقَّ َوَعُسَر اْلُوُصوُل إلَْيِه. ،الظَّن ِ بِااِلْكتِفَاِء بِ 

فَإِنَّهُ نَْوعٌ ِمْن اْلَمَشقَِّة إْذ النُّفُوُس َمْجبُولَةٌ َعلَى  :النَّْقصُ  السَّبَُب السَّاِبعُ 
ِ اْلَكَماِل، َفنَاَسبَهُ ا  فَِمْن ذَِلَك: لتَّْخِفيُف فِي التَّْكِليفَاِت ُحب 
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 ِ بِي  ا َيِجُب  َعدَُم تَْكِليِف الصَّ َواْلَمْجنُوِن، َوَعدَُم تَْكِليِف الن َِساِء بَِكثِيٍر ِممَّ
ِل اْلعَْقِل،  َجاِل: َكاْلَجَماَعِة، َواْلُجُمعَِة، َواْلِجَهاِد َواْلِجْزيَِة، َوتََحمُّ َعلَى الر ِ

 ْكِليِف اأْلَِرقَّاِء بَِكِثيرٍ يِر، َوِحل ِ الذََّهِب، َوَعدَُم تَ َوَغْيِر ذَِلَك َوإِبَاَحِة لُْبِس اْلَحرِ 
ا َعلَى اأْلَْحَراِر، َكَكْونِِه َعلَى الن ِْصِف ِمْن اْلُحر ِ ِفي اْلُحدُوِد َواْلِعدَِد  ِممَّ

  .َوَغْيِر ذَِلكَ 
ةُ نَْختُِم ِبَها اْلَكََلَم َعلَى َهِذِه القاعدة  :(5)َوَهِذِه فََوائِدُ ُمِهمَّ

ِ اْلُمْقتَِضيَِة ِللتَّْخِفيِف:  اأْلُولَى: فِي َضْبِط اْلَمَشاق 
 اْلَمَشاقُّ َعلَى قِْسَمْيِن: 

 َمَشقَّةٌ اَل تَْنفَكُّ َعْنَها اْلِعبَادَةُ َغاِلبًا:  -
ْوِم فِي ِشدَّةِ اْلَحر ِ  ِد فِي اْلُوُضوِء، َواْلغُْسِل،َكَمَشقَِّة اْلبَرْ  َوَمَشقَِّة الصَّ

ِ َواْلِجَهاِد َعْنَها، َوَمَشقَِّة السَّفَِر الَّتِي اَل اْنِفَكاَك  ،النََّهارِ  َوُطولِ  َوَمَشقَِّة ِلْلَحج 
نَاةِ، َوقَتِْل اْلُجنَاةِ، فَاَل أَثَر ِلَهِذِه فِي إْسقَاِط اْلِعبَادَاِت  أَلَِم اْلُحدُوِد، َوَرْجِم الزُّ

 اأْلَْوقَاِت. كل فِي
ا اْلَمَشقَّةُ ا -  لَّتِي تَْنفَكُّ َعْنَها اْلِعبَادَاُت َغاِلبًا، فَعََلى َمَراتَِب:َوأَمَّ

َمَشقَّةٌ َعِظيَمةٌ فَاِدَحةٌ: َكَمَشقَِّة اْلَخْوِف َعلَى النُّفُوِس،  اأْلُولَى:
؛ فَِهَي ُموِجبَةٌ ِللتَّْخِفيِف َوالتَّْرِخيِص َقْطعًا ؛َواأْلَْطَراِف َوَمنَافِع اأْلَْعَضاءِ 

يِن أَْولَى ِمْن تَْعِري َواأْلَْطَرافِ  ِحْفَظ النُّفُوِس أِلَنَّ  قَاَمِة َمَصاِلحِ الد ِ ِضَها إِلِ
 أَْو ِعبَادَاٍت يَفُوُت ِبَها أَْمثَالَُها. ِلْلفََواِت فِي ِعبَادَةٍ 

َكأَْدنَى َوَجعٍ فِي إْصبَعٍ، َوأَْدنَى  َمَشقَّةٌ َخِفيفَةٌ اَل َوْقَع لََها الثَّانِيَةُ:
أِْس، أَْو ُسوءِ دَاصُ  ِمَزاجٍ َخِفيٍف، فََهِذِه اَل أَثََر لََها، َواَل اْلتِفَاَت  عٍ فِي الرَّ
أِلَنَّ تَْحِصيَل َمَصاِلحِ اْلِعبَادَاِت أَْولَى ِمْن دَْفعِ ِمثِْل َهِذِه اْلَمْفَسدَةِ الَّتِي ؛ إلَْيَها

 اَل أَثََر لََها.
َطةٌ بَيْ  الثَّاِلثَةُ:  ا ِمْن اْلَمْرتَبَِة اْلعُْليَافََما دَنَْيِن اْلَمْرتَبَتَْيِن َن َهاتَ ُمتََوس ِ

ْرِس ؛ لَْم يُوِجْبهُ  ْخِفيَف، أَْو ِمْن الدُّْنيَاأَْوَجَب التَّ  ى َخِفيفٍَة َوَوَجعِ الض ِ َكُحمَّ
ِه اْلَمَراتِِب، َواَل َضْبط لََهذِ  ،اْليَِسيِر، َوَما تََردَّدَ فِي إْلَحاقِِه بِأَي ِِهَما اُْختُِلَف فِيهِ 

ِب.  إالَّ بِالتَّقَرُّ
يِن: تَْخِفيفَاُت الشَّْرع ِستَّةُ أَْنَواعٍ:  اْلفَائِدَةُ الثَّاِنيَةُ: قَاَل الشَّْيُخ ِعزُّ الد ِ

ُل: ِ، َواْلعُْمَرةِ، َواْلِجَهاِد  اأْلَوَّ تَْخِفيُف إْسقَاٍط، َكإِْسقَاِط اْلُجُمعَِة َواْلَحج 
 بِاأْلَْعذَاِر.
 تَْخِفيُف تَْنِقيٍص، َكاْلقَْصِر. انِي:الثَّ 

ِم، َواْلِقيَاِم فِي  ْبدَاٍل، َكإِْبدَاِل اْلُوُضوءِ تَْخِفيُف إ :الثَّاِلثُ  َواْلغُْسِل بِالتَّيَمُّ

اَلةِ  ْطعَاِم. بِاْلقُعُوِد َوااِلْضِطَجاعِ  الصَّ يَاِم بِاإْلِ يَماِء، َوالص ِ  أَْو اإْلِ

                                                           
 أي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ( ـ5)
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ابُِع: َكاةِ َعلَى اْلَحْوِل، َوَزَكاِة تَْخِفيُف تَْقِدي الرَّ ٍم، َكاْلَجْمعِ، َوتَْقِديِم الزَّ

 اْلِفْطِر فِي َرَمَضاَن، َواْلَكفَّاَرةِ َعلَى اْلِحْنِث.

تَْخِفيُف تَأِْخيٍر، َكاْلَجْمعِ، َوتَأِْخير َرَمَضاَن ِلْلَمِريِض  اْلَخاِمُس:

ِ ؛ َواْلُمَسافِرِ  اَلةِ فِي َحق  أَْو َنْحِوِه ِمْن ُمْشتَِغٍل بِإِْنَقاِذ َغِريٍق َوتَأِْخيِر الصَّ

 .اأْلَْعذَارِ 

َمَع بَِقيَِّة النَّْجِو،  يٍص، َكَصاَلةِ اْلُمْستَْجِمرِ تَْخِفيُف تَْرخِ  السَّاِدُس:

ِة، َوأَْكِل النََّجاَسِة ِللتَّدَاِوي، َوَنْحِو ذَِلَك.  َوُشْرِب اْلَخْمِر ِلْلغُصَّ

اَلةِ  َسابِعًا َوُهَو:َواْستَْدَرَك اْلعَاَلئِيُّ  تَْخِفيُف تَْغِييٍر، َكتََغيُِّر نُُظِم الصَّ

 فِي اْلَخْوِف.

 اْلفَائِدَةُ الثَّاِلثَةُ:

َخُص أَْقَساٌم:   الرُّ

، َواْلِفْطِر ِلَمْن َخاَف اْلَهاَلَك  َما يَِجُب فِْعلَُها: - َكأَْكِل اْلَمْيتَِة ِلْلُمْضَطر ِ

ِة بِاْلَخْمِر.بِ   غَلَبَِة اْلُجوعِ َواْلعََطِش َوِإْن َكاَن ُمِقيًما َصِحيًحا، َوِإَساَغِة اْلغُصَّ

ْوُم فِي  :َوَما يُْندَبُ  - َكاْلقَْصِر فِي السَّفَِر َواْلِفْطر ِلَمْن يَُشقُّ َعلَْيِه الصَّ

ْبَراِد بِالظُّْهِر، َوالنََّظِر إلَى ا  ْلَمْخُطوبَِة.َسفٍَر، أَْو َمَرٍض، َواإْلِ

ْلِم. : َوَما يَُباحُ  -  َكالس ِ

، َواْلَجْمعِ َواْلِفْطِر ِلَمْن اَل  تَْرُكَها: َوَما اأْلَْولَى - ِ َكاْلَمْسحِ َعلَى اْلُخف 

ِم ِلَمْن َوَجدَ اْلَماَء يُبَاعُ بِأَْكثََر ِمْن ثََمِن اْلِمثِْل، َوُهَو قَاِدٌر  ُر، َوالتَّيَمُّ يَتََضرَّ

 َعلَْيِه.

 َكاْلقَْصِر فِي أَقَل ِ ِمْن ثاََلثَِة َمَراِحَل. :ا يُْكَرهُ فِْعلَُهاَومَ  -

ابِعَةُ:   اْلفَائِدَةُ الرَّ

ْخَصِة، ِلقَْصِد التَّْرِخيِص فَقَْط، َهْل يُبِيُحهُ؟ فِيِه  تَعَاِطي َسبََب الرُّ

  .(5)اأْلُولَىاِخِر القاعدة ُصَوٌر تَقَدََّمْت فِي أَوَ 

 اْلفَائِدَةُ اْلَخاِمَسةُ: 

                                                           
 أي قاعدة : األمور بمقاصدها. ( ـ5)
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ُ َعْنهُ: َهِذِه القاعدةبَِمْعَنى  ِ َرِضَي اَّللَّ )إذَا َضاَق اأْلَْمُر : قَْوُل الشَّافِِعي 

 َوقَْد أََجاَب ِبَها فِي ثاََلثَِة َمَواِضَع: ،اتََّسَع(

ُ َوِليََّها فِي َسفٍَر، َفَولَّْت أَ  أََحدَُها: ْمَرَها َرُجاًل ِفيَما إذَا فَقَدَْت اْلَمْرأَة

 ْمُر اتََّسَع.إذَا َضاَق اأْلَ  يَُجوُز؛: قال

ْرِجيِن؟ سئل عن الوضوء في أَ  الثَّانِي: َوانِي اْلَخَزِف اْلَمْعُمولَِة بِالس ِ

 : إْذ َضاَق اأْلَْمُر اتََّسَع.قَالَ 

ْوِب فَقَاَل: ُسئَِل َعْن الذُّبَاِب يَْجِلس َعلَى َغائٍِط ثُمَّ يَقَُع َعلَى الثَّ  الثَّاِلُث:

 إْن َكاَن فِي َطيََرانِِه َما َيِجفُّ فِيِه ِرْجاَلهُ َوإاِلَّ فَالشَّْيُء إذَا َضاَق اتََّسَع.
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ابِعَةُ   القاعدة الرَّ

َرُر يَُزا]  ُل[الضَّ
 .(5)«اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ » @أَْصلَُها قَْولُهُ 

 يَْنَبِني َعلَْيَها َكثِيٌر ِمْن أَْبَواِب اْلِفْقِه ِمْن ذَِلَك:  القاعدة اْعلَْم أَنَّ َهِذهِ 

دُّ بِاْلعَْيِب، َوَجِميُع أَْنَواعِ اْلِخيَاِر: ِمْن اْختِاَلِف اْلوَ  ْصِف الرَّ

بِأَْنَواِعِه،  يِر، َوإِْفاَلِس اْلُمْشتَِري، َوَغْير ذَِلَك، َواْلَحْجرُ اْلَمْشُروِط، َوالتَّغر

َواْلِقَصاُص، َواْلُحدُودُ،  ،أِلَنََّها ُشِرَعْت ِلدَْفعِ َضَرِر اْلِقْسَمةِ َوالشُّْفعَةُ؛ 

ِة، َواْلقَُضاةِ، َودَْفُع  َواْلَكفَّاَراُت، َوَضَماُن اْلُمتْلَِف، َواْلِقْسَمةُ، َونُُصُب اأْلَِئمَّ

ائِِل، َوقِتَاُل اْلُمْشِرِكيَن، َواْلبُ  ْعَساِر، الصَّ غَاةِ، َوفَْسُخ الن َِكاح بِاْلعُيُوِب، أَْو اإْلِ

 .أَْو َغْيِر ذَِلكَ 

 : َويَتَعَلَُّق بَِهِذِه القاعدة ست قواعد

ُروِريَّاُت تُبِيُح اْلَمْحُظوَراِت:  اأْلُولَى: الضَّ

َوِمْن ثَمَّ َجاَز أَْكُل اْلَمْيتَِة ِعْندَ اْلَمْخَمَصِة، َوإَِساَغةُ اللُّْقَمِة بِاْلَخْمِر، 

 َماَل اْلُمْمتَنِعِ ِمْن 
ْكَراِه، َوَكذَا إتاَْلُف اْلَماِل، َوأَْخذُ َوالتَّلَفُُّظ بَِكِلَمِة اْلُكْفِر ِلْْلِ

ائِِل َولَْو أَدَّى إلَى قَتِْلِه، َولَْو َعمَّ اْلَحَراُم أَدَاِء الدَّْين ِبغَْيِر إْذنِِه، َودَْفُع الصَّ 

قُْطًرا، بَِحْيُث اَل يُوَجدُ فِيِه َحاَلٌل إالَّ نَاِدًرا فَإِنَّهُ َيُجوُز اْسِتْعَماُل َما َيْحتَاُج 

ُروَرةِ.  إلَْيِه، َواَل يَْقتَِصُر َعلَى الضَّ

َوالظَّفَِر ِبِهْم، َوَكذَا  ِئِهْم ِلَحاَجِة اْلِقتَالِ نَاَوَيُجوُز إتاَْلُف َشَجِر اْلُكفَّاِر َوبِ 

ُروَرةِ بِأَْن دُفَِن ِباَل  اْلَحيََواُن الَِّذي يُقَاتِلُوَن َعلَْيِه، َونَْبُش اْلَمي ِِت َبْعدَ دَْفنِِه ِللضَّ

ْيِط َوَغْصُب اْلخَ ي أَْرٍض أَْو ثَْوٍب َمْغُصوٍب، ُغْسٍل، أَْو ِلَغْيِر اْلِقْبلَِة أَْو فِ 

 ِلِخيَاَطِة ُجْرحِ َحيََواٍن ُمْحتََرٍم.

ُروَرِة يُقَدَُّر بِقَْدِرَها:   الثَّانِيَةُ: َما أُبِيَح ِللضَّ

َمقِ  اْلُمْضَطرُّ اَل يَأُْكُل ِمْن اْلَمْيتَةِ  َوِمْن فُُروِعِه: ، َوَمْن إالَّ قَْدَر َسد ِ الرَّ

لَْم يَْعِدْل إلَى  َكقَْوِلِه: اَل َيْصلُُح لَِك؛ بِالتَّْعِريِض  اُْستُِشيَر فِي َخاِطٍب َواْكتُفي

ذُهُ ِلَبْيِعِه َواَل يَُجوُز أَخْ  اْلَحَرِم ِلعَلَِف اْلبََهائِمِ التَّْصِريحِ، َويَُجوُز أَْخذ َنبَاِت 

                                                           
، وهو الحديث الثاني والثالثون ضمن األربعين 8/9064تقدم أنه رواه مالك في الموطأ ( ـ5)

 .النووية وحسنه النووي ثمَّ 
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َح أِلَنَّهُ أُبِي ؛َوالطَّعَاُم فِي دَاِر اْلَحْرِب يُْؤَخذُ َعلَى َسبِيِل اْلَحاَجةِ  ِلَمْن يَْعِلُف،

ْساَلِم اْمتَنََع، َوَمْن َمعَهُ بَِقيَّةٌ َردََّها. ُروَرةِ، فَإِذَا َوَصَل ُعْمَراُن اإْلِ  ِللضَّ

اَلةِ بََطلَْت، َعْن َمَحل ِ اْستِْجَماِرِه َولَْو َحَمَل ُمْستَجْ  َويُْعفَى ِمًرا ِفي الصَّ

، وَ  قَّ الطُّْحلُِب فِي اْلَماِء فَلَْو أُِخذَ َورُ  َويُْعفَى َعنْ  ُطِرَح فِيِه َوَغيََّرهُ َضرَّ

،  َويُْعفَى َعْن َمي ٍِت اَل نَْفَس لَهُ   ْو فََصدَ أَْجنَِبي  اْمَرأَةً َولَ َسائِلَةٌ فَإِْن ُطِرَح َضرَّ

َما اَل بُدَّ ِمْنهُ ِلْلفَْصِد، َوَجَب أَْن تَْستَُر َجِميَع َساِعِدَها َواَل يُْكَشُف إالَّ 

ِحيحِ إالَّ َما اَل َواْلَجِبيَرةُ َيِجُب أَ   بُدُّ ِمْنهُ ِلاِلْسِتْمَساِك، ْن اَل تَْستُر ِمْن الصَّ

َوإِذَا اِلْنِدفَاعِ اْلَحاَجِة بَِها،  َواْلَمْجنُوُن اَل َيُجوُز تَْزِويُجهُ أَْكثََر ِمْن َواِحدَةٍ 

لَْم َيُجْز إالَّ بِقَْدِر  قُْلنَا: يَُجوُز تَعَدُّدُ اْلُجُمعَة ِلعُْسِر ااِلْجتَِماعِ فِي َمَكان َواِحدٍ 

َوَمْن َجاَز لَهُ اْقِتنَاُء             ، َما َيْندَفُِع فَلَْو اْندَفََع بُِجُمَعتَْيِن لَْم يَُجْز بِالثَّاِلثَةِ 

ْيِد لَْم يَُجْز لَهُ أَْن يَْقتَِنَي ِزيَادَةً َعلَى اْلقَْدِر الَِّذي يَْصَطادُ بِهِ   .اْلَكْلِب ِللصَّ

 تَْنبِيهٌ:

 َخَرَج َعْن َهذَا اأْلَْصل ُصَوٌر: 

ِ.ِمْنَها:  -  اْلعََرايَا فَإِنََّها أُِبيَحْت ِلْلفُقََراِء، ثُمَّ َجاَزْت ِلأْلَْغنِيَاِء فِي اأْلََصح 

ْخَصِة، ثُمَّ َجاَز  َوِمْنَها: - اْلُخْلُع، فَإِنَّهُ أُبِيَح َمَع اْلَمْرأَةِ َعلَى َسِبيِل الرُّ

ِ.َمَع اأْلَ   ْجَنبِي 

َز َحْيُث تَْعُسُر إقَاَمةُ اْلَبي ِنَِة َعلَى ِزنَاَها، ثُمَّ َجاَز  َوِمْنَها: - ِ الل ِعَاُن ُجو 

.ِ  َحْيُث يُْمِكُن َعلَى اأْلََصح 

 فَائِدَةٌ:

ْنفَعَةٌ، َوِزينَةٌ، َضُروَرةٌ، َوَحاَجةٌ، َومَ  :(5)اْلَمَراتُِب َخْمَسةٌ قَاَل بَْعُضُهْم: 

  َوفُُضوٌل:

ُروَرةُ: بُلُوُغهُ َحدًّا إْن لَْم َيتَنَاَوْلهُ اْلَمْمنُوَع َهَلَك، أَْو قَاَرَب َوَهذَا  فَالضَّ

 يُِبيُح تَنَاُوَل اْلَحَراِم.

َيُكوُن  َكاْلَجائِعِ الَِّذي لَْو لَْم َيِجْد َما يَأُْكلهُ لَْم َيْهلَك َغْيَر أَنَّهُ  َواْلَحاَجةُ:

ْوِم.وَ  فِي َجْهٍد َوَمَشقٍَّة،  َهذَا اَل يُِبيُح اْلَحَراَم، َويُِبيُح اْلِفْطَر فِي الصَّ

، َولَْحَم اْلغَنَِم، َوالطَّعَاَم الدََّسَم. َواْلَمْنفَعَةُ:  َكاَلَِّذي يَْشتَِهي ُخْبَز اْلبُر ِ

                                                           
 .2/846وبعضهم يجعلها ثالثا: ضرورات، وحاجيات، وتحسينيات. انظر الموافقات للشاطبي  ( ـ5)
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ينَةُ: ، َكاْلُمْشتَِهي اْلَحْلَوى، َوالسُّكََّر، َوالثَّْوَب اْلَمْنُسوَج ِمْن َحِريرٍ  َوالز ِ

 َوَكتَّاٍن. 

 التََّوسُُّع بِأَْكِل اْلَحَراِم، َوالشُّْبَهِة. َواْلفُُضوُل:

َررِ  َرَر اَل يَُزاُل بِالضَّ  :الثَّاِلثَةُ: الضَّ

 َوِمْن فُُروعِ َهِذِه القاعدة: 

 .لَى الشَِّريِك فِي اْلَجِديدِ َعدَُم ُوُجوِب اْلِعَماَرةِ عَ  -

 .َوْضعِ اْلُجذُوعِ َجاِر َعلَى َوَعدَُم إْجبَاِر الْ  -

 َوَعدَُم إْجبَاِر السَّي ِِد َعلَى ِنَكاحِ اْلعَْبِد َواأْلََمِة الَّتِي اَل تَِحلُّ لَهُ. -

َواَل يَأُْكُل اْلُمْضَطرُّ َطعَاَم ُمْضَطر ٍ آَخَر، إالَّ أَْن يَُكوَن َنبِيًّا، فَإِنَّهُ  -

 .لُهُ لَهُ يَُجوُز لَهُ أَْخذُهُ، َوَيِجُب َعَلى َمْن َمعَهُ بَذْ 

َواَل قَْطَع فِْلذَةٍ ِمْن َفِخِذِه، َواَل قَتَْل َولَِدِه، أَْو َعْبِدِه، َواَل قَْطَع فِْلذَةٍ ِمْن  -

نَْفِسِه: إْن َكاَن اْلَخْوُف ِمْن اْلقَْطعِ، َكاْلَخْوِف ِمْن تَْرِك اأْلَْكِل، أَْو أَْكثََر، 

ْلعَةِ   اْلَمُخوفَِة. (9)َوَكذَا قَْطُع الس ِ

 ْو َماَل َحاِئٌط إلَى الشَّاِرعِ، أَْو ِمْلِك َغْيِرِه لَْم َيِجْب إْصاَلُحهُ.َولَ  -

- .ِ ةٌ، َولَْم تَْندَفِْع َعْنهُ إالَّ ِبَكْسِرَها َضِمَنَها فِي اأْلََصح   َولَْو َسَقَطْت َجرَّ

َوَعلَى َولَْو َوقََع ِدينَاٌر فِي َمْحبََرةٍ، َولَْم يَْخُرْج إالَّ بَِكْسِرَها ُكِسَرْت  -

  ِحِب اْلَمْحَبَرةِ فَاَل َشْيَء.َصاِحبِِه اأْلَْرُش، فَلَْو َكاَن بِِفْعِل َصا

َولَْو أَْدَخلَْت َبِهيَمةٌ َرأَْسَها فِي قِْدٍر، َولَْم َيْخُرْج إالَّ ِبَكْسِرَها، فَإِْن  -

ٌط بِتَْرِك اْلِحْفِظ، فَإِْن َكانَتْ  َغْير َمأُْكولٍَة  َكاَن َصاِحبَُها َمَعَها، فَُهَو ُمفَر ِ

ُكِسَرْت اْلِقْدُر، َوَعَلْيِه أَْرُش النَّْقِص، أَْو َمأُْكولَةً، فَِفي ذَْبِحَها َوْجَهاِن. َوإِْن 

َط َصاِحُب اْلِقْدِر ُكِسَرْت، َواَل أَْرَش، َوإاِلَّ فََلهُ  لَْم يَُكْن َمعََها، فَإِْن فَرَّ

 اأْلَْرُش.

لَى َشاِهق، َولَْم يُْمِكُن تَْخِليُص َواِحدَةٍ إالَّ َولَْو اْلتَقَْت دَابَّتَاِن عَ  -

بِإِتاَْلِف اأْلُْخَرى، لَْم يُْفَت َواِحدٌ ِمْنُهَما، َبْل َمْن أَْلقَى دَابَّةَ َصاِحبِِه َوَخلََّص 

 دَابَّتَهُ َضِمَن.
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َغْيَرهُ،  َولَْو َسقََط َعلَى َجِريحٍ، فَإِْن اْستََمرَّ قَتَلَهُ، َوإِْن اْنتَقََل َقتَلَ  -

َرِر، َوقِيَل: َيتََخيَُّر ِلاِلْستَِواِء. ؛ فَِقيَل: يَْستَِمرُّ  َرَر اَل يَُزاُل بِالضَّ  أِلَنَّ الضَّ

َولَْو َكانَْت َضي ِقَةَ اْلفَْرجِ اَل يُْمِكُن َوْطُؤَها إالَّ بِإِْفَضائَِها، فَلَْيَس لَهُ  -

 اْلَوْطُء.

أَْو َغَرَس، أَْو َبنَى فِيِه، فَلَْيَس ِلْلبَائِعِ  َولَْو َرَهَن اْلُمْفِلُس اْلَمبِيع، -

ْهنِ  ِة الرَّ ُجوُع فِي ُصوَرةِ ِصحَّ  . ؛ ألن فيه إضرارا بالمرتهنالرُّ
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 تَْنبِيهٌ:
يُْستَثْنَى ِمْن ذَِلَك: َما لَْو َكاَن أََحدُُهَما أَْعَظَم َضَرًرا َوِلَهذَا ُشِرَع 

ائِِل، َوالشُّْفعَةُ اْلِقَصاُص، َواْلُحدُودُ، َوقِتَاُل  اْلبُغَاةِ، َوقَاِطعِ الطَِّريِق، َودَْفُع الصَّ

ْجبَاُر َعلَى قََضاِء الدُّيُوِن،  ْعَساِر، َواإْلِ َواْلفَْسُخ بِعَْيِب اْلَمبِيعِ َوالن َِكاحِ، َواإْلِ

ْيِرِه، َوقِتَالُهُ َعلَْيِه، َوالنَّفَقَِة اْلَواِجبَِة، َوَمْسأَلَةُ الظَّفَِر، َوأَْخذُ اْلُمْضَطر ِ َطعَاَم غَ 

َوَشقُّ بَْطِن اْلَمي ِِت إذَا بَلََع َمااًل، ؛ َوقَْطُع َشَجَرةِ اْلغَْيِر إذَا َحَصلَْت فِي َهَواِء دَاِرهِ 

ُسوا بِنَِساٍء َوِصْبيَاٍن،  نَِها َولَدٌ أَْو َكاَن فِي بَطِ  تُْرَجى َحيَاتُهُ، َوَرْمُي اْلُكفَّاِر إذَا تَتَرَّ

 أَْو بِأَْسَرى اْلُمْسِلِميَن.

َوَطلََب  اْلَباقِي آِلَخرَ وَ  دَاٍر اَل يَْصلُُح ِللسُّْكَنى َولَْو َكاَن لَهُ ُعْشرُ 

ِ، َوإِ   ْن َكاَن فِيِه َضَرُر َشِريِكِه.َصاِحُب اأْلَْكثَِر اْلِقْسَمةَ أُِجيَب فِي اأْلََصح 

َولَْو أََحاَط اْلُكفَّاُر بِاْلُمْسِلِميَن، َواَل ُمقَاَوَمةَ ِبِهْم: َجاَز دَْفُع اْلَماِل إلَْيِهْم، 

أِلَنَّ َمْفَسدَةَ بَقَائِِهْم ؛ َوَكذَا اْستِْنقَاذُ اأْلَْسَرى ِمْنُهْم بِاْلَماِل إذَا لَْم يُْمِكْن ِبغَْيِرهِ 

 ِلْلُمْسِلِميَن أَْعَظُم ِمْن بَْذِل اْلَماِل. (5)أَْيِديِهْم، َواْصِطاَلَمُهمْ فِي 

أِلَنَّ إْنقَاذََها ِمْنهُ ُمقَدٌَّم َعلَى َمْفَسدَِة ؛ َواْلُخْلُع فِي اْلَحْيِض اَل َيْحُرمُ 

؛ إالَّ بَِماٍء يُْغِرقُهُ  َولَْم يَُخلَّصْ  ْو َوقََع فِي نَاٍر تُْحِرقُهُ تَْطِويِل اْلِعدَّةِ َعلَْيَها، َولَ 

ْبِر َعلَى لَفََحاِت النَّاِر، فَلَهُ ااِلْنتِقَاُل إلَْيِه فِي  َوَرآهُ أَْهَوَن َعلَْيِه ِمْن الصَّ

.ِ  اأْلََصح 

 ؛َولَْو َوَجدَ اْلُمْضَطرُّ َمْيتَةً َوَطعَاَم َغائٍِب فَاأْلََصحُّ أَنَّهُ يَأُْكُل اْلَمْيتَة
،  أِلَنََّها ُمبَاَحةٌ   َوَطعَاُم اْلغَْيِر بِااِلْجِتَهاِد.بِالنَّص ِ

ْيِد  َصْيدًا: فَاأْلََصحُّ َكذَِلَك،أَْو اْلُمْحِرُم َمْيتَةً وَ  أِلَنَّهُ َيْرتَِكُب فِي الصَّ
 َمْحُظوَرْيِن: اْلقَتَْل َواأْلَْكَل.

ابِعَة: إذَا تَعَاَرَض َمْفَسدَتَاِن ُروِعَي أَْعَظُمُهَما َضرَ  ًرا بِاْرتَِكاِب الرَّ
 َونَِظيُرَها: أََخف ِِهَما: 

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح: : وهيالخامسة
ٌ َوَمْصلََحةٌ  َم دَْفُع اْلَمْفَسدَةِ َغاِلبًا، أِلَنَّ اْعِتنَاَء ؛ فَإِذَا تَعَاَرَض َمْفَسدَة قُد ِ

إذَا » @أُْموَراِت، َوِلذَِلَك قَاَل الشَّاِرعِ بِاْلَمْنِهيَّاِت أََشدُّ ِمْن اْعِتنَائِِه بِاْلمَ 
 . (1)«أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُْم، َوإِذَا نََهْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجتَِنبُوهُ 

                                                           
 االصطالم هو اإلستئصال، والصلم القطع. مختار الصحاح، والقاموس المحيط مادة صلم. ( ـ5)
 .9226 ، ومسلم ح6744متفق عليه، رواه البخاري ح  ( ـ1)
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َوِمْن ََثَّ ُسوِمَح ِف تَ ْرك بَ ْعض اْلَواِجَبات ِِبَْدََن َمَشقٍَّة َكاْلِقَياِم ِف الصَََّلِة، 
ْقَداِم َعَلى اْلَمْنِهيَّاِت: َوُخُصوًصا اْلَكَبائَِر. ،ِر،َوالطََّهارَةِ َواْلِفطْ   َوَلَْ ُيَساَمْح ِف اْْلِ

 َوِمْن فُُروعِ ذَِلَك:
ائِِم. -  اْلُمبَالَغَةُ فِي اْلَمْضَمَضِة َوااِلْستِْنَشاِق َمْسنُونَةٌ. َوتُْكَرهُ ِللصَّ
 َويُْكَرهُ ِلْلُمْحِرِم. تَْخِليُل الشَّْعر ُسنَّةٌ فِي الطََّهاَرةِ، -

 َغلَبَتَِها َعلَى اْلَمْفَسدَِة:َوقَْد يَُراَعى اْلَمْصلََحةُ، لِ 
 ِمْن ذَِلَك: 

تِْر،  - اَلةُ، َمَع اْختِاَلِل َشْرٍط ِمْن ُشُروِطَها ِمْن الطََّهاَرةِ، َوالس ِ الصَّ
ْخاَلِل بَِجاَلِل  ِلَما فِيِه ِمنْ ؛ ذَِلَك َمْفَسدَةً  كل َوااِلْستِْقبَاِل فَإِنَّ فِي فِي أَْن  هللااإْلِ

اَل يُنَاَجى إالَّ َعلَى أَْكَمِل اأْلَْحَواِل، َوَمتَى تَعَذََّر َشْيٌء ِمْن ذَِلَك َجاَزْت 
اَلةِ َعلَى َهِذِه اْلَمْفَسدَةِ. اَلةُ بِدُونِِه، تَْقِديًما ِلَمْصلََحِة الصَّ  الصَّ

مَ  - ٌ ُمَحرَّ َن َجْلَب َمْصلََحٍة تَْربُو َوِمْنهُ: اْلَكِذُب َمْفَسدَة ةٌ َوَمتَى تََضمَّ
ْصاَلِحَها. ْوَجِة إِلِ ْصاَلحِ َبْين النَّاس، َوَعلَى الزَّ  َعلَْيِه َجاَز: َكاْلَكِذِب ِلْْلِ

ةً: القاعدة اْلسادسةُ: ةً َكاَنْت أَْو َخاصَّ ُروَرِة َعامَّ  اْلَحاَجةُ تَْنِزُل َمْنِزلَةَ الضَّ
 : (5)ِمْن اأْلَْولَى

َزْت َعلَى  - ِ َجاَرةِ، َواْلَجعَالَِة، َواْلَحَوالَِة، َوَنْحِوَها، ُجو  َمْشُروِعيَّةُ اإْلِ
ِخاَلِف اْلِقيَاِس ِلَما فِي اأْلُولَى ِمْن ُوُروِد اْلعَْقِد َعلَى َمنَافَِع َمْعدُوَمِة، َوفِي 

اِلثَِة ِمْن َبْيعِ 
الدَّْيِن بِالدَّْيِن ِلعُُموِم اْلَحاَجِة إلَى الثَّانِيَِة ِمْن اْلَجَهالَِة، َوفِي الثَّ

ُروَرةِ. ْت َكانَْت َكالضَّ  ذَِلَك، َواْلَحاَجةُ إذَا َعمَّ
َز َعلَى ِخاَلِف اْلِقيَاِس إْذ اْلبَائُِع إذَا (1)َضَماُن الدََّركِ  َوِمْنَها: - ِ ، ُجو 

ا َعلَْيِه َحتَّى يَْضَمَن. لَِكْن بَاَع ِمْلَك نَْفِسِه، لَْيَس َما أََخذَهُ ِمْن الثََّمِن دَْينً 
اِلْحتِيَاجِ النَّاِس إلَى ُمعَاَملَِة. َمْن اَل َيْعِرفُونَهُ َواَل يُْؤَمُن ُخُروُج اْلَمِبيعِ 

 ُمْستََحقًّا.
ْلحِ َوإِبَاَحِة النََّظِر، ِلْلُمعَاِملَِة، َوَنْحِوَها، َوَغْيِر  َوِمْنَها: - َمْسأَلَةُ الصُّ
 ذَِلَك.

 لثَّانِيَِة: َوِمْن ا
ِة: َيُجوز ِلْلَحاَجِة َواَل يُْعتَبَُر اْلعَْجُز َعْن َغْيِر  - نَاِء بِاْلِفضَّ تَْضبِيُب اإْلِ

نَاِء ِمْن النَّْقدَْيِن قَْطعًا بَْل اْلُمَرادُ اأْلَْغَراُض  ِة، أِلَنَّهُ يُبِيُح أَْصَل اإْلِ اْلِفضَّ
ِييِن: َكإِْصاَلحِ َمْوِضعِ اْلَكْسِر َوالشَّد ِ اْلُمتَعَل ِقَةُ بِالتَّْضبِيِب ِسَوى التَّزْ 

 َوالتََّوثُِّق.

                                                           
 أي الحاجة العامة. ( ـ5)
الدرك: هو المطالبة والتبعة والمؤاخذة، ويقال له: ضمان العهدة عند الشافعية والحنابلة، وعرفوه  ـ (1)

بأنه: ضمان الثمن للمشتري إن ظهر المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا بعد قبض الثمن، وهو صحيح عند 
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: اأْلَْكُل ِمْن اْلَغنِيَمِة فِي دَاِر اْلَحْرِب، َجائٌِز ِلْلَحاَجِة َواَل ومنها -
 يُْشتََرُط ِلْْلِكِل أَْن اَل يَُكوَن َمعَهُ َغْيُرهُ.

 (5)القاعدة الخامسة

 ]اْلعَادَةُ ُمَحكََّمةٌ[
 .(4()1)«َحَسنٌ  هللاَما َرآهُ اْلُمْسِلُموَن َحَسنًا فَُهَو ِعْندَ » :@أَْصلَُها قَْولُهُ 

اْعلَْم أَنَّ اْعتِبَاَر اْلعَادَِة َواْلعُْرِف ُرِجرَع إلَْيرِه فِري اْلِفْقرِه، فِري َمَسرائَِل اَل تُعَردُّ َكثْرَرةً 
 فَِمْن ذَِلَك: 

ْنَزاِل، َوأَقَلُّ اْلَحْيِض، َوالن ِفَاِس، ِسنُّ اْلَحْيِض، َواْلبُلُوغِ،  - َواإْلِ
بَِّة، َواأْلَْفعَاُل  ضابطَوالطُّْهِر َوَغاِلبَُها َوأَْكثَُرَها، وَ  اْلِقلَِّة َواْلَكثَْرةِ فِي الضَّ

َماِن َوقِصَ  اَلةِ، َوالنََّجاَساُت اْلَمْعفُوُّ َعْن قَِليِلَها، َوُطوُل الزَّ  ُرهُ اْلُمنَافِيَةُ ِللصَّ
اَلةِ فِي اْلَجْمعِ، َواْلُخْطبَةُ،  ،فِي َوْجهٍ  فِي ُمَوااَلةِ اْلُوُضوءِ  َواْلبِنَاُء َعلَى الصَّ

يَجاِب َواْلقَبُوِل، َوالسَّاَلُم َوَردُّهُ، َوالتَّأِْخيُر اْلَمانُِع ِمْن  َواْلُجُمعَةُ، َوَبْيَن اإْلِ
د ِ بِاْلعَْيِب، َوفِي الش ِ ا ِ ِمْن اْلَجدَاِوِل َواأْلَْنَهاِر اْلَمْملُوَكةِ الدَّ  َوَسْقيِ  ،ْربِ لرَّ  َواب 

ِ، َوتَنَاُوُل الث َِماِر السَّاقَِطِة، َوفِي إْحَراِز اْلَماِل  ْذِن اللَّْفِظي  إقَاَمةً لَهُ َمقَاَم اإْلِ
نَّاعِ، الْ  َوِفي ُوُجوِب السَّْرجِ َمْسُروِق، َوفِي اْلُمعَاَطاةِ، َوفِي َعَمِل الصُّ

ُكوِب، َواْلِحْبُر َواْلَخْيطُ َكاِف ِفي اْسِتئَْجاِر دَ َواإْلِ  َواْلُكْحُل َعلَى َمْن  ابٍَّة ِللرَّ
َجَرْت اْلعَادَة بَِكْوِنَها َعلَْيِه، َوفِي ااِلْستِياَلِء فِي اْلغَْصِب، َوفِي َرد ِ َظْرِف 

 @ هللاي َعْهِد َرُسوِل اْلَهِديَِّة َوَعدَِمِه، َوفِي َوْزِن أَْو َكْيِل َما ُجِهَل َحالُهُ فِ 
ُ بَلَِد اْلبَْيع، َوفِي إْرَساِل اْلَمَواِشي نََهاًرا  فَإِنَّ اأْلََصحُّ أَنَّهُ يَُراَعى فِيِه َعادَة

ُ بَلٍَد ِبَعْكِس ذَِلَك، اُْعتُبِ  ُ فِي َوِحْفِظَها َلْياًل، َولَْو اطََّردَْت َعادَة َرْت اْلعَادَة
 ،ِ ِلَمْن لَهُ َعادَةٌ، َوفِي قَبُوِل اْلقَاِضي اْلَهِديَّةَ  ِم الشَّك ِ َوفِي َصْوِم يَوْ اأْلََصح 

                                                           
 في المطبوع السادسة وهو خطأ بل هذه الخامسة من القواعد الكبرى. ( ـ5)
                  بل روي موقوفا بإسناد حسن عند أحمد في مسنده ط الرسالة  @لم يرد مرفوعا عن النبي  ( ـ1)
ٍد 48/  7)  @(، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َمْسعُوٍد، قَاَل: " إِنَّ هللاَ نََظَر فِي قُلُوِب اْلِعبَاِد، فََوَجدَ قَْلَب ُمَحمَّ

ٍد، ْلِب مُ َخْيَر قُلُوِب اْلِعبَاِد، فَاْصَطفَاهُ ِلنَْفِسِه، فَاْبتَعَثَهُ بِِرَسالَتِِه، ثُمَّ نََظَر فِي قُلُوِب اْلِعبَاِد بَْعدَ قَ  َحمَّ
أَى فََوَجدَ قُلُوَب أَْصَحابِِه َخْيَر قُلُوِب اْلِعبَاِد، فََجعَلَُهْم ُوَزَراَء َنبِي ِِه، يُقَاتِلُوَن َعلَى ِدينِِه، فََما رَ 

ها لتي ذكراْلُمْسِلُموَن َحَسنًا، فَُهَو ِعْندَ هللاِ َحَسٌن، َوَما َرأَْوا َسي ِئًا  فَُهَو ِعْندَ هللاِ َسي ٌِئ ". والجملة ا
 وصححه الذهبي. 2/42الحاكم أيضا  المصنف رواها عن ابن مسعود

بل إن هذه القاعدة ثبتت لما وجد الفقهاء رحمهم هللا الشريعة تسند كثيرا من األحكام إلى  ( ـ4)
  مئ ژ مثل قوله تعالى: ال نص في تحديده، كما يدل عليهالعادة والعرف فيما أطلق األمر فيه و

 ژ،  940البقرة:  ژې  ې     ى  ىائ   ژ،  7الطالق:  ژڤ  ڤ  ڦڦ   ژ ، 729البقرة:  ژپ  پ   ژ،  7 النساء: ژ  مئمئ
،  727البقرة:  ژۇ  ۇۆ   ژ  722البقرة:  ژۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ   ژ،  774البقرة:  ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   

، 2278البخاري ح )خذي ما يكفيك ويكفي بنيكي بالمعروف(. متفق عليه: رواه  :@ وقال
 .9698ومسلم 
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نْ  ْقبَاِض، َودُُخوِل  لَهُ َعادَةٌ، َوفِي اْلقَْبِض  ِممَّ اِم، َودُوِر اْلقَُضاةِ َواإْلِ  اْلَحمَّ
 ابَقَةِ  لَْفٍظ، َوفِي اْلُمسَ َواْلُواَلةِ، َواأْلَْكِل ِمْن الطَّعَاِم اْلُمقَدَِّم ِضيَافَة ِباَل 

َل اْلُمْطلَُق َعلَْيَها، َوفِيَما إذَا  َماةِ َعادَةٌ فِي َمَسافٍَة تَنَزَّ َواْلُمنَاَضلَِة إذَا َكانَْت ِللرُّ
 ُ ا َولَْم يَْجِر َبْينهَما َشْرٌط فَاأْلََصحُّ أَنَّهَ  اْلُمتَبَاِرِزيَن بِاأْلََمانِ  اطََّردَْت َعادَة

فِي أَْلفَاِظ اْلَواقِِف َواْلُموِصي، َوفِي اأْلَْيَماِن َوَسيَأْتِي وَ تَْنِزُل َمْنِزلَةَ الشَّْرِط، 
  .ِذْكُر أَْمثِلٍَة ِمْن ذَِلكَ 

 َويَتَعَلَّق بَِهِذِه القاعدة َمبَاِحُث:

ل:  فِيَما تَثْبُت ِبِه اْلعَادَةُ، َوفِي ذَِلَك فُُروٌع: اأْلَوَّ

 اْلَحْيُض: اْلعَادَةُ فِي بَاِب اْلَحْيِض، أَْربََعةُ أَْقَساٍم:  أََحدَُها:

ٍة بِاَل ِخاَلٍف َوُهَو ااِلْسِتَحاَضةُ أَولها أِلَنََّها ِعلَّةٌ  ؛: َما تَثْبُُت فِيِه بَِمرَّ

ْعتَادَةُ اٌء فِي ذَِلَك اْلُمْبتَِدئَةُ َواْلمُ ُمْزِمنَةُ فَإِذَا َوقَعَْت فَالظَّاِهُر دََواُمَها، َوَسوَ 

 َواْلُمتََحي َِرةُ.

ةِ َما  الثَّانِي: َرةِ  َواَل  اَل َيثْبُُت فِيِه بِاْلَمرَّ اِت اْلُمتََكر ِ بِاَل ِخاَلٍف،  بِاْلَمرَّ

َوِهَي اْلُمْستََحاَضةُ إذَا اْنقََطَع دَُمَها فََرأَْت َيْوًما دًَما َوَيْوًما نَقَاًء َواْستََمرَّ لََها 

مَّ أَْطَبَق الدَُّم َعلَى َلْوٍن َواِحٍد، فَإِنَّهُ اَل يُْلتََقُط َلَها قَْدُر أَيَّاِم الدَِّم أَْدَواٌر َهَكذَا ثُ 

بِاَل ِخاَلٍف، َوإِْن قُْلنَا بِاللَّْقِط بَْل نَُحي ُِضَها ِبَما ُكنَّا َنْجعَلُهُ َحْيًضا بِالتَّْلِفيِق، 

َوَجاَوَز ِست ِيَن  ا ثُمَّ َولَدَْت َوأَْطَبَق الدَّمُ َوَكذَا لَْو َولَدَْت ِمَراًرا َوَلْم تََر نِفَاسً 

ٌ فِي  يَْوًما فَإِنَّ َعدََم الن ِفَاِس اَل يَِصيُر َعادَةً لََها، ِباَل ِخاَلٍف َبْل َهِذِه ُمْبتَدَأَة

 الن ِفَاِس.

ِ، َوهُ  الثَّاِلُث: اٍت، َعلَى اأْلََصح  ٍة َواَل ِبَمرَّ تََّوقُُّف َو الَما اَل يَثْبُُت بَِمرَّ

اَلةِ  عِ الدَِّم إذَا َكاَنْت تََرى يَْوًما ِدَماًء َوَيْوًما  َعْن الصَّ
َوَنْحِوَها بَِسَبِب تََقطُّ

 نَقَاًء.

َما يَ ثْ ُبت َِبلثَََّلِث َوِف ثُ ُبوتِِه َِبْلَمرَِّة َواْلَمرَّتَ ْْيِ ِخََلٌف، َواْْلََصحُّ  الرَّاِبُع:
 ِض َوالطُّْهِر.الث ُُّبوُت َوُهَو َقْدُر اْْلَيْ 

ْيِد اَل بُدَّ ِمْن تَْكَراٍر َيْغِلُب َعلَى الظَّن ِ أَنَّهُ  :(5)الثَّانِي اْلَجاِرَحةُ فِي الصَّ

تَْيِن َوالثَّاَلِث ِخاَلٌف. ةٌ َواِحدَةٌ قَْطعًا، َوفِي اْلَمرَّ  َعادَةٌ، َواَل َيْكِفي َمرَّ

                                                           
 من الفروع. ( ـ5)
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َوَهْل يُْكتَفَى  اْلقَائِف اَل ِخاَلَف فِي اْشتَِراِط التَّْكَراِر فِيِه، الثَّاِلُث:

تَْيِن أَْو اَل   وجهان.بُدَّ ِمْن ثاََلٍث؟ بَِمرَّ

ابُِع: تَْيِن،  الرَّ ِ قَْبَل اْلبُلُوغِ بِاْلُمَماَكَسِة، قَالُوا: يُْختَبَُر َمرَّ بِي  اْختِبَاُر الصَّ

 َعَلى الظَّن ِ ُرْشدُهُ.فََصاِعدًا، َحتَّى َيْغِلَب 

ٍة َواِحدَةٍ أِلَنَّ  اْلَخاِمُس: دَّ بَِمرَّ نَا يُثْبُِت الرَّ تُْهَمةَ  ُعيُوُب اْلبَْيعِ، فَالز ِ

نَا اَل تَُزولُ  بَاُق َكذَِلَك. الز ِ  َوإِْن تَاَب، َوِلذَِلَك اَل يَُحد  قَاِذفُهُ َواإْلِ

، كَ  السَّاِدُس: ُ فِي َصْوم الشَّك ِ ٌ بَِصْوِم يَْوِم اْلعَادَة َما إذَا َكاَن َلهُ َعادَة

 ااِلثَْنْيِن أَْو اْلَخِميِس فََصادََف َيْوُم الشَّك  أََحدَُهَما، ِبَماذَا تَثْبُُت اْلعَادَةُ؟

ْهدَاِء ِلْلقَاِضي قَْبَل اْلِواَليَِة.  السَّابُِع:  اْلعَادَةُ فِي اإْلِ

اْلُخْنثَى َوإِْمنَائِِه َعَلى اأْلُنُوثَة َوالذُُّكوَرةِ إنََّما يُْستَدَلُّ بَِحْيِض  الثَّاِمُن:

، َوَيْندَفَِع تََوهُُّم َكْونِِه ات ِفَاقِيًّا.  بَِشْرِط التَّْكَراِر ِلَيتَأَكَّدَ الظَّنُّ

 اْلَمْبَحُث الثَّانِي: اضطراد اْلعَادَة:

ُ إذَا اطَّرَ  َوإِْن تَعَاَرَضْت  َفاَل، دَْت، فَإِْن اْضَطَرَبتْ إنََّما تُْعتَبَُر اْلعَادَة

 َوفِي ذَِلَك فُُروعٌ: ، وُن ِفي اْعِتبَاِرَها فَِخاَلفٌ الظُّنُ 

بَاَع َشْيئًا بِدََراِهَم َوأَْطلََق، نََزَل َعلَى النَّْقِد اْلغَاِلِب، فَلَْو  ِمْنَها: -

 بَْيُع.اْضَطَربَْت اْلعَادَةُ فِي اْلبَلَِد َوَجَب اْلبَيَاُن، َوإاِلَّ يَْبُطُل الْ 

َغلَبَْت اْلُمعَاَملَةُ ِبِجْنٍس ِمْن اْلعُُروِض، أَْو َنْوعٍ ِمْنهُ اْنَصَرَف  َوِمْنَها: -

ِ الثََّمُن إلَْيِه ِعنْ  ْطاَلِق فِي اأْلََصح   َكالنَّْقِد. دَ اإْلِ

 ْسخِ، َواْلَكْحِل؛ فَاْلَخْيُط َواْلِحْبرُ اْستَأَْجَر ِلْلِخيَاَطِة، َوالنَّ  َوِمْنَها: -

ُجوَع فِيِه إلَى َوا افِِعيُّ فِي الشَّْرحِ الرُّ َح الرَّ ْلُكْحُل َعلَى َمْن؟ ِخاَلف، َصحَّ

َجاَرةُ.  اْلعَادَةِ، فَإِْن اْضَطَربَْت َوَجَب اْلبَيَاُن، َوإاِلَّ فَتَْبُطُل اإْلِ

 اْلَمدَاِرُس اْلَمْوقُوفَةُ َعلَى دَْرِس اْلَحِديِث، َواَل يُْعلَم ُمَرادُ  َوِمْنَها: -

اْلَواقِِف فِيَها، َهْل يُْدَرُس فِيَها ِعْلُم اْلَحِديِث، الَِّذي ُهَو َمْعِرفَةُ اْلُمْصَطلَحِ 

ِ، َوُمْسِلٍم،  يُْقَرأُ َمتُْن اْلَحِديثَ  أَوْ  ِر اْبِن الصَّاَلحِ، َوَنْحِوِه؟َكُمْختَصَ  َكاْلبَُخاِري 

غٍَة، َوُمْشِكٍل، َوَنْحِوِهَما، َويُتََكلَّم َعلَى َما فِي اْلَحِديِث: ِمْن فِْقٍه، َوَغِريٍب، َولُ 

 ؟َكَما ُهَو ُعْرُف النَّاِس اآْلنَ  َواْخِتاَلفٍ 
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 اُرِض اْلعُْرِف َمَع الشَّْرعِ:فَْصٌل: فِي تَعَ 

 ُهَو نَْوَعاِن: 

  َعلَْيِه ُعْرُف ااِلْسِتْعَماِل:أَْن اَل يَتَعَلََّق بِالشَّْرعِ ُحْكٌم، فَيُقَدَُّم  أََحدُُهَما:

ُ لَْحًماوَ  لَْم َيْحنَْث بِالسََّمكِ ؛ ًمافَلَْو َحلََف اَل يَأُْكُل َلحْ  - اهُ اَّللَّ  إِْن َسمَّ

لَْم  أَْو اَل َيْجِلُس َعلَى بَِساٍط أَْو تَْحَت َسْقٍف أَْو فِي َضْوِء ِسَراج، -

ُ بِ  اَها اَّللَّ  َساًطا، َواَل تَْحت السََّماءِ يَْحنَْث بِاْلُجلُوِس َعَلى اأْلَْرض َوإِْن َسمَّ

 ُ اَها اَّللَّ ُ ِسَراًجا.وَ   َسْقفًا، َواَل فِي الشَّْمسَوإِْن َسمَّ اَها اَّللَّ  إِْن َسمَّ

 .َلى َجَبلٍ أَْو اَل يََضُع َرأَْسهُ َعلَى َوتٍَد، لَْم َيْحنَْث بَِوْضِعَها عَ  -

أَْو اَل يَأُْكُل َمْيتَةً أَْو دًَما، لَْم َيْحَنْث بِالسََّمِك َواْلَجَراِد َواْلَكبِِد  -

َحالِ   .َوالط ِ

َم اْلعُْرُف فِي َجِميعِ ذَِلكَ  - أِلَنََّها اُْستُْعِملَْت فِي الشَّْرعِ تَْسِميَةً بِاَل ؛ فَقُد ِ

 تَعَلُِّق ُحْكٍم َوتَْكِليٍف.

 :أَْن َيتَعَلََّق بِِه ُحْكٌم فَيُقَدَُّم َعلَى ُعْرِف ااِلْسِتْعَمالِ  َوالثَّانِي:

ُكوعِ َوالسُُّجودِ ؛ فَلَْو َحلََف اَل يَُصل ِي -  .لَْم َيْحنَْث إالَّ بِذَاِت الرُّ

ْمَساكِ أَْو اَل يَُصوُم، لَْم يَ  -  .ْحنَْث ِبُمْطلَِق اإْلِ

 .ْطِء.أَْو اَل َيْنِكُح َحنَِث بِاْلعَْقِد اَل بِاْلوَ  -

-  َ  ْنِت َطاِلُق، فََرآهُ َغْيُرَها َوَعِلَمْت بِهِ أَْو قَاَل: إْن َرأَْيت اْلِهاَلَل فَأ
إذَا َرأَْيتُُموهُ : »َطلُقَْت، َحْماًل لَهُ َعلَى الشَّْرعِ فَإِنََّها فِيِه بَِمْعَنى اْلِعْلم ِلقَْوِلهِ 

 .(5)«فَُصوُموا

اْلعُُموَم، َوالشَّْرعُ يَْقتَِضي التَّْخِصيَص، اُْعتُبَِر َولَْو َكاَن اللَّْفُظ يَْقتَِضي 
ِ فَلَوْ   : ُخُصوُص الشَّْرعِ فِي اأْلََصح 

 .َحلََف اَل يَأُْكُل لَْحًما لَْم َيْحَنث بِاْلَمْيتَةِ  -

 نَْث بِاْلَوْطِء فِي الدُّبُِر.أَْو اَل َيَطأُ لَْم َيحْ  -

عِ إْذ اَل َوَرثَتُهُ َعَماًل ِبتَْخِصيِص الشَّرْ أَْو أَْوَصى أِلَقَاِربِِه لَْم تَْدُخْل  -
 .(9)َوِصيَّةَ ِلَواِرثٍ 
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 أَْو َحلََف اَل يَْشَرُب َماًء، َلْم َيْحنَْث بِاْلُمتََغي ِِر َكِثيًرا ِبَزْعفََراٍن َونَْحِوِه. -

 اُرِض اْلعُْرِف َمَع اللُّغَِة:فَْصٌل: فِي تَعَ 
 :فِي اْلُمقَدَّمِ َحَكى َصاِحُب اْلَكافِي َوْجَهْيِن 

ِ. أََحدُُهَما:  اْلَحِقيقَةُ اللَّْفِظيَّةُ َعَماًل بِاْلَوْضعِ اللُّغَِوي 

فَاِت ِسيََّما فِي  ؛الدَّاَللَةُ اْلعُْرفِيَّةُ  َوالثَّانِي: أِلَنَّ اْلعُْرَف َيْحُكُم فِي التََّصرُّ
 اأْلَْيَماِن. 

فَقَاَل إْن لَْم تَأُْكْل  إلَْيِه َطعَاًما فَاْمتَنََع، مَ فَقَدَّ  : فَلَْو دََخَل دَاَر َصِديِقهِ قَالَ 
فََخَرَج َولَْم يَأُْكْل، ثُمَّ قَِدَم اْليَْوَم الثَّانِي، فَقَدََّم إلَْيِه ذَِلَك  ؛فَاْمَرأَتِي َطاِلقٌ 

ِل اَل َيْحنَُث، َوَعلَى الثَّانِي َيْحنَُث، اْنتََهى.  الطَّعَاَم فَأََكَل فَعَلَى اأْلَوَّ

َجِة َعلَى ذَِلَك: وَ   ِمْن اْلفُُروعِ اْلُمَخرَّ

ِ َوَغْيِرهِ  - أِلَنَّهُ قَْد  ؛َحلََف اَل يَْسُكُن بَْيتًا، فَإِْن َكاَن بَْدِويًّا َحِنَث بِاْلَمْبِني 

إْن اْعتَبَْرنَا ى: فََوْجَهاِن ، َوإِْن َكاَن ِمْن أَْهل اْلقُرَ َواللُّغَةُ تََظاَهَر فِيِه اْلعُْرُف 

 َواأْلََصحُّ اْلِحْنُث. ،ْرَف لَْم َيْحنَثْ اْلعُ 

هُ؛ : َحلََف اَل يَْشَرُب َماًء َحنَِث بِاْلَماِلحِ، َوإِْن لَْم يَْعتَْد ُشْربَ ومنها -

ْطاَلقِ  ِ. اْعتِبَاًرا بِاإْلِ  َوااِلْسِتْعَماِل اللُّغَِوي 

، َوإِ ومنها - ْن َكاَن ِمْن قَْوٍم : َحلََف اَل يَأُْكُل اْلُخْبَز َحنَِث بُِخْبِز اأْلَُرز ِ

ْطاَلِق ااِلْسِم َعلَْيهِ   لُغَةً. ااَل َيتَعَاَرفُوَن ذَِلَك إِلِ

: قَاَل أَْعُطوهُ بَِعيًرا، اَل يُْعَطى نَاقَةً َعلَى اْلَمْنُصوص، َوقَاَل ومنها -

 اْبُن ُشَرْيحٍ: َنعَْم اِلْنِدَراِجِه فِيَها لُغَةً.

ِطي فََرًسا أَْو بَْغاًل أَْو ِحَماًرا َعلَى ، قَاَل أَْعُطوهُ دَابَّة، أُعْ ومنها -

بَِل َواْلبَقَرَ  َكاَن يُْطلَق  إْذ اَل يُْطلَُق َعلَْيَها ُعْرفًا َوإِنْ ؛ اْلَمْنُصوِص، اَل اإْلِ

 لُغَةً. َعلَْيها

ؤوسَ  : َحلََف اَل ومنها - َمِك السَّ  لَْم يَْحَنث ِبَبْيِض ؛ يَأُْكُل اْلَبْيَض أَْو الرُّ

 وِس اْلعََصافِيِر َواْلِحيتَاِن ِلعَدَِم إْطاَلقَِها َعلَْيَها ُعْرفًا.َواْلَجَراِد، َواَل بُِرؤ

قَاَل: َزْوَجتِي َطاِلٌق، لَْم تَْطلُْق َسائُِر َزْوَجاتِِه َعَماًل بِاْلعُْرِف  ومنها -

.م اْلِجْنِس إذَ أِلَنَّ اسْ ؛ َوإِْن َكاَن َوْضُع اللُّغَة يَْقتَِضي ذَِلكَ   ا أُِضيَف َعمَّ
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اَل يُْحَمل َعلَى الثَّاَلِث َوإِْن َكانَْت  ..َوَكذَِلَك َقْولُهُ: الطَّاَلق يَْلَزُمِني -
ُم ِلْلعُُموِم.  اأْلَِلُف َوالالَّ

اِء، فََهْل يَْدُخُل َمْن اَل َيْحفَُظ َويَْقَرأُ فِي ومنها - : أَْوَصى ِلْلقُرَّ
  ْلُمْصَحِف، أَْو اَل؟ َوْجَهاِن.ا

 تَْنبِيهٌ:
قَاَل اْبُن َعْبِد السَّاَلِم: اأْلَْيَماِن: اْلبِنَاُء َعلَى اْلعُْرِف إذَا لَْم  قاعدة ََ

ُجوُع إلَى اللُّغَِة.  يَْضَطِرْب، فَإِْن اْضَطَرَب فَالرُّ

:فَْصٌل: فِي تَعَاُرِض   اْلعُْرِف اْلعَام ِ َواْلَخاص ِ
ْحُصوًرا لَْم يَُؤث ِْر، َكَما لَْو َكانَْت : أَنَّهُ إْن َكاَن اْلَمْخُصوُص مَ الضابطوَ 

ا اْستَقَرَّ ِمْن َعادَاِت الن َِساِء ُردَّْت إلَى اْلغَاِلِب  َعادَةُ اْمَرأَةٍ فِي اْلَحْيِض أَقَل ِ ِممَّ
ِ. َوقِيَل: تُْعتََبر َعادَتَُها، َوإِْن َكاَن َغْيَر َمْحُصوٍر اُْعتُبَِر َكَما لَْو  فِي اأْلََصح 

ُل ذَِلَك َمْنِزلَةَ  َجَرتْ  َعادَةُ قَْوٍم ِبِحْفِظ َزْرِعِهْم لَْياًل َوَمَواِشيِهْم َنَهاًرا فََهْل يُنَزَّ
: َنعَْم.  اْلعُْرِف اْلعَام ِ فِي اْلعَْكِس؟ َوْجَهاِن اأْلََصحُّ

 ْرِط:َهْل تنزل َمْنِزلََة الشَّ  اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث: اْلعَادَةُ اْلُمطَِّردَةُ فِي نَاِحيَةٍ 
 فِيِه ُصَوٌر:

ُل  ِمْنَها: - ُ قَْوٍم بِقَْطعِ اْلِحْصِرِم قَْبَل النُّْضجِ، فََهْل تُنَزَّ َلْو َجَرْت َعادَة
َعادَتُُهْم َمْنِزلَةَ الشَّْرِط َحتَّى يَِصحَّ َبْيعُهُ ِمْن َغْيِر َشْرِط اْلقَْطعِ. َوْجَهاِن، 

ُهَما: اَل َوقَاَل اْلقَفَّاُل: نَعَْم.  أََصحُّ

ْهِن ِلْلُمْرتَِهِن فََهْل َلْو َعمَّ فِي ا َوِمْنَها: - لنَّاِس اْعِتيَادُ إبَاَحِة َمنَافِعِ الرَّ

ْهُن، قَاَل اْلُجْمُهوُر: اَل، َوقَاَل اْلقَفَّاُل:  ُل َمْنِزلَةَ َشْرِطِه َحتَّى َيْفُسدَ الرَّ يُنَزَّ

 نَعَْم.

ا اْقتَرَ  َوِمْنَها: - ُ اْلُمْقتَِرِض بَِرد ِ أَْزيَدَ ِممَّ َض، فََهْل لَْو َجَرْت َعادَة

ُهَما: اَل. ُل َمْنِزلَةَ الشَّْرِط، فََيْحُرُم إْقَراُضهُ َوْجَهاِن، أََصحُّ  يُنَزَّ

ا بَاَعهُ نَْقدًا،  َوِمْنَها: - اًل بِأََقلَّ ِممَّ لَْو اْعتَادَ َبْيَع اْلِعيَنِة بِأَْن يَْشتَِرَي ُمَؤجَّ

ُهَما: اَل.   فََهْل يَْحُرُم ذَِلَك، َوْجَهاِن، أََصحُّ

لَْو بَاَرَز َكافٌِر ُمْسِلًما َوَشَرَط اأْلََماَن، لَْم َيُجْز ِلْلُمْسِلِم إَعانَةُ  َوِمْنَها: -

ُ بِاْلُمبَاَرَزةِ بِاأْلََماِن، فََهْل ُهَو  ،اْلُمْسِلمِ  فَلَْو لَْم يَْشُرْط َولَِكْن اطََّردَْت اْلعَادَة

ُهَما: َنعَْم، فَ  َوُر ُمْستَثْنَاةٌ.َكاْلَمْشُروِط، َوْجَهاِن، أََصحُّ  َهِذِه الصُّ
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إلَى َخيَّاٍط ِلَيِخيَطهُ َولَْم يَْذُكر أُْجَرة  -َمثاًَل  -لَْو دَفََع ثَْوبًا  َوِمْنَها: -

لُ  ِخاَلٌف،  َمْنِزلَةَ َشْرِط اأْلُْجَرِة؟ َوَجَرْت َعادَتُهُ بِاْلَعَمِل بِاأْلُْجَرةِ فََهْل يُنَزَّ

 .اَل  َواأْلََصحُّ فِي اْلَمْذَهِب:

ابُِع: كل َما َوَردَ بِِه الشَّْرُع ُمْطَلقًا ِبََل ضابط لَهُ ِمْنهُ َواَل ِمْن  اْلَمْبَحُث الرَّ

 :اللُّغَِة يُْرَجُع فِيِه إلَى اْلعُْرفِ 

ِق فِي اْلبَْيعِ، َواْلقَْبِض  ، َوَوْقِت َوَمثَّلُوهُ بِاْلِحْرِز فِي السَِّرقَِة، َوالتَّفَرُّ

ْحيَاءِ ِه، اْلَحْيِض َوقَْدرِ  َوااِلْستِياَلِء فِي اْلَغْصِب، َوااِلْكتِفَاِء فِي ِنيَِّة  ،َواإْلِ

اَلةِ َعلَى َما اْختَاَرهُ  اَلةِ بِاْلُمقَاَرنَِة اْلعُْرفِيَِّة، بَِحْيُث يُعَدُّ ُمْستَْحِضًرا ِللصَّ الصَّ

 النََّوِويُّ َوَغْيُرهُ.

اًل َعلَى اللُّغَِة، ثُمَّ َعَلى اْلعُْرِف.َوقَالُوا فِي اأْلَْيَماِن: أَنََّها تُْبنَ  ى أَوَّ

َوَخَرُجوا َعْن ذَِلَك فِي َمَواِضَع لَْم يَْعتَبُِروا فِيَها اْلعُْرَف، َمَع أَنََّها اَل 

 ي الشَّْرعِ َواَل فِي اللُّغَِة:لََها فِ ضابط 

ْيُع بَِها، َولَْو اْلُمعَاَطاةُ َعلَى أَْصِل اْلَمْذَهِب، اَل يَِصحُّ اْلبَ  ِمْنَها: -

ةِ اُْعتِيدَْت، وقال  حَّ اِجُح دَِلياًل الص ِ : اْلُمْختَاُر الرَّ يَِصح  فِي  أِلَنَّهُ لَمْ ؛ النََّوِويَّ

ُجوعُ إلَى اْلعُْرِف َكَغْيِرِه ِمْن اأْلَْلفَاِظ. الشَّْرعِ اْعتِبَارُ   لَْفٍظ َفَوَجَب الرُّ

نَّاعِ اْلَجاِريَِة َعادَتُُهْم بِاْلعََمِل بِاأْلُْجَرةِ  َوِمْنَها: - َمْسأَلَةُ اْستِْصنَاعِ الصُّ

.ِ  اَل يَْستَِحقُّوَن َشْيئًا، إذَا لَْم َيْشُرُطوهُ فِي اأْلََصح 

اٍر  َوِمْن أَْمثِلَِة ذَِلَك: - أَْن َيْدفَع ثَْوبًا إلَى َخيَّاٍط ِلَيِخيَطهُ أَْو قَصَّ

َرهُ  ٍك فَدَلََكهُ، أَْو دََخَل  ،ِليُقَص ِ ٍق َفَحلََق َرأَْسهُ، أَْو داَلَّ أَْو َجلََس َبْين َيدَيَّ َحالَّ

اِم فَإِنَّهُ يُوِجُب اأْلُْجَرةَ،  إِْذٍن َوَساَر إلَى السَّاِحِل،َسِفينَةً بِ  ا دُُخوُل اْلَحمَّ َوأَمَّ

ام بُِسُكوتِِه، أِلَنَّ الدَّاِخَل  ؛َوإِْن لَْم َيْجِر َلَها ِذْكٌر قَْطعًا ُمْستَْوٍف َمْنفَعَِة اْلَحمَّ

 َصاِحُب اْلَمْنَفعَِة َصَرفََها. كَوُهنَا

لَْم َيْرِجعُوا فِي َضْبِط ُمَوااَلةِ اْلُوُضوِء َوِخفَِّة الشَّْعِر  َوِمْنَها: -

ِ َوَكثَافَتِِه، ِللْ   .عُْرِف فِي اأْلََصح 
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 انِياْلِكتَاُب الثَّ 
ُج َعَلْيَها َما اَل يَْنَحِصرُ فِي قواعد ُكل ِيَّة  َوِر اْلُجْزئِيَّةِ  َيتََخرَّ  ِمْن الصُّ

 القاعدة اأْلُولَى

[ااِلْجتَِها]  ٍَ  دُ اَل يُْنقَُض بِااِلْجتَِهاِد
ُ َعْنُهمْ  َحابَِة َرِضَي اَّللَّ بَْكٍر َحَكَم  فأبو ،اأْلَْصُل فِي ذَِلَك إْجَماعُ الصَّ

َكِة  فِي َمَساِئَل َخالَفَهُ ُعَمُر ِفيَها َولَْم يَْنقُْض ُحْكَمهُ، َوَحَكَم ُعَمُر فِي اْلُمَشرَّ

ذَِلَك َعلَى َما قََضْينَا َوَهذَا َعلَى َما  :َوقَالَ  ،بِعَدَِم اْلُمَشاَرَكِة ثُمَّ بِاْلُمَشاَرَكةِ 

 يَا ُمْختَِلفَة. ، َوقََضى ِفي اْلِجد ِ قََضا(9)قََضْينَا

لِ  ي إلَى أَنَّهُ  ،َوِعلَّتُهُ أَنَّهُ لَْيَس ااِلْجِتَهادُ الثَّانِي بِأَْقَوى ِمْن اأْلَوَّ فَإِنَّهُ يَُؤد ِ

 ٌ فَإِنَّهُ إذَا نُِقَض َهذَا اْلُحْكُم نُِقَض ذَِلَك  ،اَل يَْستَِقرُّ ُحْكٌم َوفِي ذَِلَك َمَشقَّةٌ َشِديدَة

ا. النَّْقُض َوَهلُمَّ   َجرَّ

 َوِمْن فُُروعِ ذَِلَك: 

لَْو تَغَيََّر اْجِتَهادُهُ فِي اْلِقْبَلِة ُعِمَل بِالثَّانِي َواَل قََضاَء َحتَّى لَْو َصلَّى  -

 أَْربََع َرَكعَاٍت أِلَْربَعِ ِجَهاٍت بِااِلْجِتَهاِد فَاَل قََضاَء. 

نَاَءيْ  ومنها - ِن فَاْستَْعَملَهُ َوتََرَك اآْلَخَر، لَْو اْجتََهدَ فََظنَّ َطَهاَرةَ أََحِد اإْلِ

ْم. نُّهُ اَل َيْعَمُل بِالثَّانِيثُمَّ تََغيََّر ظَ   بَْل َيتََيمَّ

أِلَنَّ ؛ لَْو َشِهدَ اْلفَاِسُق فَُردَّْت َشَهادَتُهُ فَتَاَب َوأََعادََها لَْم تُْقَبلْ  ومنها -

ُن نَقْ   .َض ااِلْجِتَهاِد بِااِلْجتَِهادِ قَبُوَل َشَهادَتِِه َبْعدَ التَّْوبَِة َيتََضمَّ

َلْو أَْلَحقَهُ اْلقَائُِف بِأََحِد اْلُمتَدَاِعَيْيِن ثُمَّ َرَجَع َوأَْلَحقهُ بِاآْلَخِر لَْم  ومنها -

 يُْقَبْل.

َلْو أَْلَحقَهُ قَائٌِف بِأََحِدِهَما، فََجاَء قَائٌِف آَخُر فَأَْلَحقَهُ بِاآْلَخِر لَْم  ومنها -

 أِلَنَّ ااِلْجِتَهادَ اَل يُْنَقُض بِااِلْجِتَهاِد.؛ يُْلَحْق بِهِ 
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ُل َوإِْن  ومنها - َلْو َحَكَم اْلَحاِكُم بَِشْيٍء ثُمَّ تَغَيََّر اْجِتَهادُهُ لَْم يُْنقَْض اأْلَوَّ

َكاَن الثَّانِي أَْقَوى، َغْيَر أَنَّهُ فِي َواقِعٍَة َجِديدَةٍ اَل يَْحُكم إالَّ بِالثَّانِي بِِخاَلِف َما 

 لَْو تَيَقََّن اْلَخَطأ.

َوِلذَِلَك  ُمْجتََهِد فِيَها اَل يُْنَقُض،َمَسائِل الْ ُحْكُم اْلَحاِكم فِي الْ  ومنها -

 ،(5): اْلُحْكُم ِبُحُصوِل اْلفُْرقَِة فِي الل ِعَاِن بِأَْكثَِر اْلَكِلَماِت اْلَخْمِس منهاأَْمثِلَةٌ 

ِة ، َواْلعََرايَا، َوِببُْطاَلِن ِخيَاِر اْلَمْجِلِس  َوَمْنعِ اْلِقَصاِص فِي اْلُمثَقَِّل، َوِصحَّ

ٍ أَْو بَِشَهادَةِ فَاِسقَْيِن، َوَبْيعِ أُم ِ اْلَولَدِ  َضاعِ بَْعدَ  ،الن َِكاحِ بِاَل َوِلي  َوثُبُوِت الرَّ

ُجِل  غَاِر َواْلُمتْعَِة، َوأَنَّهُ اَل قَِصاَص بَْيَن الرَّ ة نَِكاحِ الش ِ َحْولَْيِن، َوِصحَّ

َوائِِد  ،َواْلَمْرأَةِ فِي اأْلَْطَرافِ  د ِ بِاْلعَْيِب، َوَجَريَاِن َوَرد ِ الزَّ َمَع اأْلَْصِل ِفي الرَّ

َوَقتِْل اْلَواِلد بِاْلَولَِد َواْلُحر  بِاْلعَْبِد َواْلُمْسِلم  ،التََّواُرِث َبْين اْلُمْسِلم َواْلَكافِر

َوا ْوَضِة فِي اْلَجِميعِ َوإِْن َكاَن الصَّ َحهُ فِي أَْصِل الرَّ ِ، َعلَى َما َصحَّ ي  م ِ ُب بِالذ ِ

ِريحَ  ِحيَح الصَّ  .(1)فِي اأْلَِخيِر النَّْقَض ِبُمَخالَفَتِِه النَّصَّ الصَّ

 :تَْنبِيَهان

ُل: " أَْي فِي َمْعَنى قَْوِلِهْم " ااِلْجِتَهادُ اَل يُْنَقُض بِااِلْجِتَهاِد  اأْلَوَّ

َوِلَهذَا  ،اِلْنتِفَاِء التَّْرِجيحِ اآْلن ؛اْلُحْكم فِي اْلُمْستَْقَبلِ  رُ اْلَماِضي َولَِكْن يَُغي

 يُْعَمُل بِااِلْجِتَهاِد الثَّانِي فِي اْلِقْبلَِة َواَل َيْنقُُض َما َمَضى.

 ُصَوٌر: القاعدةاُْستُثْنَِي ِمْن  الثَّاني:

َ  اأْلُولَى: َماِم اْلِحَمى َوَلْو أََرادَ َمْن َبْعدَهُ نَْقَضهُ فَلَهُ ذَِلَك فِي اأْل  ،َصح  ِلْْلِ

 .أِلَنَّهُ ِلْلَمْصلََحِة َوقَْد تَتَغَيَّرُ 

لَِط اْلقَاِسِم أَْو َحْيِفِه لَْو قََسَم فِي قِْسَمِة إْجبَاٍر ثُمَّ قَاَمْت َبي ِنَةٌ ِبغَ  الثَّانِيَةُ:

 .قََضْت َمَع أَنَّ اْلقَاِسَم قََسَم بِاْجتَِهاِدهِ نُ 

ُموَن  الثَّاِلثَةُ: ِ َم اْلُمقَو  ثُمَّ اطَّلََع َعلَى ِصفَِة ِزيَادَةٍ أَْو نَْقٍص بََطل إذَا قَوَّ

ل لَِكنَّ َهذَا يُْشِبهُ نَقْ تَْقِويُم اأْلَ   َض ااِلْجِتَهاِد بِالنَّص ِ اَل بِااِلْجتَِهاِد.وَّ

                                                           
العن الرجل ثالثا والمرأة ثالثا فقط ثم فرق القاضي بينهما فقد  فعند الحنفية خالفا للجمهور إذا ( ـ5)

 .7/280، المغني2/728أخطأ السنة لكن الفرقة جائزة. بدائع الصنائع 
يعني قتل المسلم بالذمي كما هو مذهب الحنفية، وهو مخالف للنص الصريح: )وال يقتل مسلم  ( ـ1)

 .999ح  9/22بكافر(رواه البخاري
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ابِعَةُ: لَْو أَقَاَم اْلَخاِرُج بَي ِنَةً َوُحِكَم لَهُ ِبَها َوَصاَرْت الدَّاُر فِي يَِدِه ثُمَّ  الرَّ

ُل؛ أَقَاَم الدَّاِخُل بَي ِنَةً ُحِكَم لَهُ ِبهَ  أِلَنَّهُ إنََّما قََضى ِلْلَخاِرجِ ا َونُِقَض اْلُحْكُم اأْلَوَّ

ِة َصاِحِب اْليَدِ   .ِلعَدَِم ُحجَّ

 فَائِدَة: 

حْ  لَْيَس للحاكم  ِعْنده. أَْن َيْحُكَم بِالشَّاذ ِ اْلغَِريِب فِي َمْذَهبِِه، َوِإْن تََرجَّ

: إذَا َكاَن اْلَحاِكُم َشافِِعيًّا َوأَدَّاهُ اْجِتَهادُهُ فِي قَِضيٍَّة أَْن َوقَا َل اْلَماَوْرِديُّ

 يَْحُكَم بَِمْذَهِب أَبِي َحنِيفَةَ َجاَز.

يَاَسةَ تَْقتَِضي  ِه التُّْهَمِة إلَْيِه، َوأِلَنَّ الس ِ َوَمنََع ِمْنهُ َبْعُض أَْصَحاِبنَا ِلتََوجُّ

 تِْقَراِر اْلَمذَاِهِب َوتَْمِييَز أَْهِلَها.ُمدَافَعَةَ اسْ 

َماِن بَِغْيِر  َوقَاَل اْبُن الصَّاَلحِ: اَل َيُجوُز أِلََحٍد أَْن َيْحُكَم فِي َهذَا الزَّ

َماِن.  َمْذَهبِِه، فَإِْن فَعََل نُِقَض ِلفَْقِد ااِلْجتَِهاِد فِي أَْهِل َهذَا الزَّ

 َخاتَِمةٌ:

ا، أَْو إْجَماًعا، أَْو قِيَاًسا َجِليًّا. يُْنَقُض قََضاُء اْلقَ   اِضي إذَا َخالََف نَصًّ

: أَْو َخالَفَ  قَاَل اْلَحنَِفيَّةُ: أَْو َكاَن ُحْكًما اَل  اْلُكل ِيَّةَ. القواعد قَاَل اْلقََرافِيُّ

 .(5)دَِليَل َعلَْيِه، نَقَلَهُ السُّْبِكيُّ فِي فَتَاِويهِ 

. َوُهَو ُحْكٌم اَل : َوَما َخالََف (1)قَالَ  َشْرَط اْلَواقِِف فَُهَو ُمَخاِلٌف ِللنَّص ِ

ا، أَْو َظاِهًرا. هُ فِي اْلَوْقِف نَصًّ  دَِليَل َعلَْيِه، َسَواٌء َكاَن َنصُّ

ْجَماعِ   .قَاَل: َوَما َخالََف اْلَمذَاِهَب اأْلَْربَعَةَ، فَُهَو َكاْلُمَخاِلِف ِلْْلِ

ُحْكَم اْلَحاِكم ِلتََبيُِّن َخَطئِِه، َواْلَخَطأ قَْد َيُكوُن فِي  ضُ : َوِإنََّما يُْنقَ (4)قَالَ 

ُ فِي  ا تَقَدََّم، َوقَْد َيُكوُن اْلَخَطأ ا أَْو َشْيئًا ِممَّ نَْفِس اْلُحْكِم ِبَكْونِِه َخالََف نَصًّ

َرةٍ ثُمَّ يَتَبَيَُّن ِخاَلفَهُ، فََيكُ  وُن اْلَخَطأ فِي السَّبَِب اَل السَّبَِب َكأَْن يَْحُكَم ِببَي ِنٍَة ُمَزوَّ

 فِي اْلُحْكِم، َوقَْد َيُكوُن اْلَخَطأُ فِي الطَِّريِق، َكَما إذَا َحَكَم ِببَي ِنٍَة ثُمَّ بَاَن فِْسقَُها.

َوفِي َهِذِه الثَّاَلثَِة يُْنَقُض اْلُحْكُم بَِمْعَنى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُْطاَلنَهُ، فَلَْو لَْم يَتَعَيَّْن 

دُ التَّعَاُرِض: َكِقيَاِم َبي ِنٍَة َبْعد اْلُحْكِم ِبِخاَلِف اْلبَي ِنَِة اْلخَ  َطأُ، بَْل َحَصَل ُمَجرَّ

                                                           
 .7/91السبكي فتاوى  ( ـ5)
 .7/90فتاوى السبكي  ( ـ1)
 .7/822فتاوى السبكي  ( ـ4)
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ح: أَنَّهُ اَل َمْسأَلَِة، الَّتِي تََرتََّب اْلُحْكُم َعلَْيَها، فَاَل نَْقَل فِي الْ  َواَلَِّذي َيتََرجَّ

 يُْنَقُض، ِلعَدَِم تََبيُّن اْلَخَطِأ.
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 الثَّانَِيةُ  القاعدة

 اْلَحَراُم[ُغل َِب َمَع اْلَحََلُل َواْلَحَراُم إذَا اْجتَ ] 
 فَِمْن فُُروِعَها: 

َم  - بَاَحةَ قُد ِ إذَا تَعَاَرَض دَِلياَلِن: أََحدُُهَما يَْقتَِضي التَّْحِريَم َواآْلَخُر اإْلِ

ا  ِ َوِمْن ثَمَّ قَاَل ُعثَْماُن، لَمَّ ُسِئَل َعْن اْلَجْمع َبْين أُْختَْيِن التَّْحِريُم فِي اأْلََصح 

َمتُْهَما آيَةٌ بِِمْلِك اْلَيِميِن " أََحلَّتُْهمَ  َوالتَّْحِريُم أََحبُّ إلَْينَا  ،(5)ا آيَةٌ َوَحرَّ

َزارِ » :َوَكذَِلَك تَعَاُرض َحِديثِ ،(1)" ، (4)«لَك ِمْن اْلَحاِئِض َما فَْوق اإْلِ

َل يَْقتَِضي تَْحِريَم َما؛ (3)«الن َِكاحَ  َشْيء إالَّ كل  اْصنَعُوا»َوَحِديِث   فَإِنَّ اأْلَوَّ

ْكبَِة، ةِ َوالرُّ  بَْين السُّرَّ

ُح التَّْحِريُم اْحتِيَاًطا.َوالثَّانِي يَْقتَِضي إبَاَحةَ َما َعدَا اْلَوْطِء، َفيُرَ   جَّ

.: لَْو اْشتَبََهْت َمْحَرٌم بِأَْجنَِبيَّاٍت َمْحُصوَراٍت لَْم ومنها -  تَِحل 

 .(1)ُمدُّ َعْجَوةٍ َوِدْرَهمٍ قاعدة  :ومنها -

،: َمْن أََحدُ أَبََوْيَها كِ ومنها - ، َواآْلَخُر َمُجوِسي  : اَل َيِحلُّ  تَابِي  أَْو َوثَنِي 

نَِكاُحَها َواَل ذَِبيَحتَُها، َولَْو َكاَن اْلِكتَاِبيُّ اأْلَُب فِي اأْلَْظَهِر، تَْغِليبًا ِلَجانِِب 

 ِريِم.التَّحْ 

اَل َيِحلُّ أَْكلُهُ،  ُل، َواآْلَخُر َغْيُر َمأُْكوِل،: َمْن أََحدُ أَبََوْيِه َمأُْكوومنها -

 َولَْو قَتْلَهُ ُمْحِرٌم فَِفيِه اْلَجَزاُء تَْغِليبًا ِللتَّْحِريِم فِي اْلَجانَِبْيِن.

يومنها - بَِّة ِلْلَحاَجِة، َوبَْعُضَها ِللز ِ َمْت.: لَْو َكاَن َبْعُض الضَّ  نَِة: ُحر ِ

، َوبَْعُضَها فِي اْلُحْرِم: َحُرَم ومنها - : لَْو َكاَن َبْعُض الشََّجَرةِ فِي اْلِحل ِ

 قَْطعَُها.
                                                           

، َوقَوله:  2النساء:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ژقَْوله: أََحلَّتُْهَما آيَة، أََرادَ قَْوله ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى:  ( ـ5)
 :  .72النساء:  ژه  ه  ے  ے      ژ حرمتهما آيَة قَْوله َعزَّ َوَجلَّ

أخص فِي َهذَا  72النساء:  ژه  ه  ے  ے  ژ َوَعامة اْلفُقََهاء على التَّْحِريم، أِلَن قَْوله ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى 
فِي اأْلَمر بِحسن االئتمار، َومثل ذَِلَك اَل   2النساء:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ژالحكم من قَْوله جل  ذكره: 

 .1/69يعم. شرح السنة 
 ، إال أنه قال: وأما أنا فال أحب أن أصنع ذلك.2/667الموطأ رواه مالك في  ( ـ1)
عن ميمونة قالت:  718ح  9/782وصححه األلباني، وفي مسلم  797ح  9/22رواه أبو داود  ( ـ4)
 .202ح9/74، وهو في البخاري بنحوه «يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض @كان رسول هللا »
 .207ح  9/87رواه مسلم  ( ـ3)
من العجوة ودرهما بمدي عجوة، أو بمد  اً أن يبيع ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه، كما إذا باع مد ( ـ1)

 ودرهمين.
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، أَْو فِي قَتْ ومنها - ْيِد : لَْو اْشتََرَك فِي الذَّْبح ُمْسِلٌم َوَمُجوِسي  ِل الصَّ

. َسْهُم َوبُْندُقَةٌ   : لَْم َيِحلَّ

 ْطِء اْلَجاِريَِة اْلُمْشتََرَكِة.: َعدَُم َجَواِز وَ ومنها -

أَْو َماٌء َوَبْوٌل:  ،: لَْو اْشتَبَهَ ُمذَكًّى ِبَمْيتٍَة، أَْو لَبَُن بََقٍر بِلَبَِن أَتَانٍ ومنها -

لَْم َيُجْز تَنَاُوُل َشْيٍء ِمْنَها َواَل بِااِلْجتَِهاِد، َما لَْم تَْكثُْر اأْلََواِني َكاْشتِبَاِه 

 اْلَمْحَرِم.

َواَل بِاْجِتَهاٍد،  ِرَها، فَلَْيَس لَهُ اْلَوْطءُ : لَْو اْختَلََطْت َزْوَجتُهُ ِبغَيْ هاومن -

 .َسَواٌء ُكنَّ َمْحُصوَراٍت أَْم اَل ِباَل ِخاَلفٍ 

َم اْلَوْطُء َقْبَل  - َوِمْن ُصَوِرِه: أَْن يَُطل َِق إْحدَى َزْوَجتَْيِه ُمْبِهًما، َفيَُحرَّ

 .التَّْعيِينِ 

َم قَْبَل ااِلْخِتيَاِر.يُْسل ِ أَْو  -  َم َعلَى أَْكثََر ِمْن أَْربَعٍ، َفيَُحرَّ

ْكِر َمعًا: فَإِنَّهُ لَفََّظ اْلُجنُُب بِاْلقُْرآِن : لَْو تَ ومنها - بِقَْصِد اْلِقَراَءةِ َوالذ ِ

 يَْحُرُم.

ْيدَ فََوقََع بِأَْرٍض، أَْو َجَبٍل، ثُمَّ َسقََط ِمنْ ومنها - هُ، َحُرَم : لَْو َرَمى الصَّ

 ِلُحُصوِل اْلَمْوِت بِالسَّْهِم َوالسَّْقَطِة.

 َوَخَرَج َعْن َهِذِه القاعدة فُُروٌع: ِمْنَها: 

ْوِب اْلَمْنُسوخِ ِمْن َحِريٍر َوَغْيِرِه  -
ااِلْجِتَهادُ فِي اأْلََواِني َوالث ِيَاِب، َوالثَّ

 .إْن اْستََويَا فِي اأْلََصح  يَِحلُّ إْن َكاَن اْلَحِريُر أَقَلَّ َوْزنًا، َوَكذَا 

َوَنِظيُرهُ: التَّْفِسيُر، يَُجوُز َمسُّهُ ِلْلُمْحِدِث إْن َكاَن أَْكثََر ِمْن اْلقُْرآِن،  -

ِ. َوَكذَا  إْن اْستََويَا فِي اأْلََصح 

: لَْو َرَمى َسْهَما إلَى َطائٍِر فََجَرَحهُ، َوَوقََع َعلَى اأْلَْرِض ومنها -

أِلَنَّ ؛ َيِحلُّ َوإِْن أَْمَكَن إَحالَةَ اْلَمْوِت َعلَى اْلُوقُوعِ َعلَى اأْلَْرِض فََماَت، فَإِنَّهُ 

 ذَِلَك اَل بُدَّ ِمْنهُ، فَعُِفَي َعْنهُ.

: ُمعَاَملَةُ َمْن أَْكثَُر َماِلِه َحَراٌم إذَا لَْم يَْعِرْف َعْينَهُ اَل َيْحُرُم فِي ومنها -
ِ، لَِكْن يُْكَرهُ   .اأْلََصح 
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ا اأْلَْخذُ ِمْن َعَطايَا السُّْلَطاِن إذَا َغلََب اْلَحَراُم فِي يَِدِه اْلَمْشُهوَر َوَكذَ  -
 فِيِه اْلَكَراَهةُ، اَل التَّْحِريُم.

ْم لَبَنَها َولَْحُمَها، َولَِكنَّ ومنها - : َلْو اْعتَلَفَْت الشَّاةُ َعلَفًا َحَراًما لَْم يَُحرَّ
 تَْرَكهُ أََوَرعُ.

فَلَْو أََكل اْلُمْحِرُم ؛ وَن اْلَحَراُم ُمْستَْهلًَكا أَْو قَِريبًا ِمْنهُ : أَْن َيكُ ومنها -
الطَّي َِب فَاَل فِْديَةَ، َولَْو َخالََط اْلَمائُِع اْلَماَء بَِحْيُث اْستَْهلََك  َشْيئًا قَْد اْستَْهلََك فِيهِ 
َولَْو ُمِزَج لَبَُن اْلَمْرأَةِ بَِماٍء ِبَحْيُث  الُهُ ُكلُّهُ ِفي الطََّهاَرة،فِيِه َجاَز اْسِتْعمَ 

مْ اْستَْهلََك فِيهِ   .، لَْم يَُحر ِ

.ومنها -  : لَْو اْختَلََطْت َمْحَرُمهُ ِبنِْسَوةِ قَْريٍَة َكِبيَرةٍ: فَلَهُ الن َِكاُح ِمْنُهنَّ

ْيدُ  ْملُوك ِبُمبَاحٍ اَل يَْنَحِصُر،َولَْو اْختَلََط َحَماٌم مَ  - َولَْو َكاَن  َجاَز الصَّ
.ِ  اْلَمْملُوُك َغْيَر َمْحُصوٍر أَْيًضا فِي اأْلََصح 

 فَْصٌل: 
 : القاعدةْدُخُل فِي َهِذِه يَ 

ْفقَة:   تَْفِريُق الصَّ
َويَْجِري فِي أَْبَواٍب َوفِيَها ي َعْقدَْيِن َحَراٌم َوَحاَلٌل، َوِهَي أَْن يُْجَمَع فِ 

ةُ فِي اْلَحاَلِل، َوالثَّانِي: اْلبُْطاَلُن َغاِلبًا قَْواَلِن، أَْو َوْجَهاِن: أَ  حَّ ُهَما الص ِ َصحُّ
. َوِمْن أَْمثِلَِة ذَِلَك فِي اْلبَْيعِ:   فِي اْلُكل ِ

ا، أَْو َعْبدَهُ  - أَْن يَِبيَع َخالًّ َوَخْمًرا، أَْو َشاةً َوِخْنِزيًرا، أَْو َعْبدًا َوُحرًّ

َكاةِ قَْبَل إْخَراِجَها. إْذِن َشِريِكِه، أَْو َمالَ  ْيرِ َوَعْبدَ َغْيِرِه، أَْو ُمْشتََرًكا ِبغَ   الزَّ

: أَْن يََهَب ذَِلَك، َكَما إذَا َوَهَب َعْبدًا َفَخَرَج َبْعُضهُ ُمْستَِحقًّا أَْن ومنها -
 يَْرَهنَهُ، أَْو يَْصدُقَهُ، أَْو يَُخاِلع َعلَْيِه.

ةٍ َوأََمٍة فِي َعْقٍد،  اأْلََمةُ  لَهُ  أَنَّ يَْجَمَع َمْن اَل تَِحلَّ َوفِي الن َِكاحِ:  - بَْين ُحرَّ
ةِ. َوَكذَا لَْو َجَمَع فِي َعْقٍد بَْيَن ُمْسِلَمٍة   الن َِكاحِ فِي اْلُحرَّ

ةُ فَاأْلَْظَهُر: ِصحَّ
َجٍة.  َوُمْعتَدَّةٍ  أَْو َخِليَّةٍ  ،َوَوثَِنيٍَّة، أَْو أَْجنَِبيٍَّة َوَمْحَرمٍ  َمْن  َوَكذَا لَْو َجَمعَ أَْو ُمَزوَّ

 اْلقَْواَلِن. ي اأْلُْختَْيِن َوفِي اأْلََمةِ لَهُ اأْلََمةُ بَْين أََمٍة َوأُْختَْيِن، فَإِنَّهُ َيْبُطُل فِ  تَِحلُّ 

ائِِد: َوفِي  دَْت َعلَى اْلقَْدِر اْلَجائِِز؛َوفِي اْلُهْدنَِة: إذَا َزا - َبَطلَْت فِي الزَّ
ةُ. حَّ  اْلبَاقِي: اْلقَْواَلِن أَْظَهُرُهَما: الص ِ

َوفِي اْلُمنَاَضلَِة: إذَا َكاَنْت َبْيَن ِحْزَبْيِن، فََظَهَر ِفي أََحِدِهَما َمْن اَل  -
َوَهْل يَْبُطُل  ،هُ َوَسقََط ِمْن اْلِحْزِب اآْلَخِر ُمقَابِلُ ْمَي، بََطَل اْلعَْقدُ فِيِه يُْحِسُن الرَّ 

ُهَما: اَل.  اْلعَْقدُ فِي اْلبَاقِي: فِيِه اْلقَْواَلِن. أََصحُّ
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ْبَراِء: لَْو قَاَل: َضِمْنت لَك الدََّراِهَم الَّتِي َعلَى  - َماِن َواإْلِ َوفِي الضَّ
ا، فََهْل يَِصحُّ فاَُلِن، أَْو أَْبَرأْتُك ِمْن الدََّراِهِم الَّتِي َعلَْيك، َوُهَو اَل َيْعلَُم قَْدَرهَ 

 أِلَنََّها اْلقَْدُر اْلُمْستَْيقَُن:؛ فِي ثاََلثَةٍ 

ْفقَِة.  َوْجَهاِن ِمْن تَْفِريِق الصَّ

ْهدَاِء ِلْلقَاِضي، َوَزادَ َعلَى اْلُمْعتَاد قَْبل  - ٌ ِباإْلِ َولَْو أَْهدَى َمْن لَهُ َعادَة
ْوَضِة: َصاَرْت َهِديَّ  تُهُ َكَهِديَِّة َمْن لَْم تُْعَهْد ِمْنهُ اْلِواَليَة، فَِفي أَْصِل الرَّ

.  اْلَهِديَّةُ، َوُمْقتََضاهُ: تَْحِريُم اْلُكل ِ

َر الشَّْخُص  - ا يَْقِدُر َعلَى على ََوفِي إْحيَاِء اْلَمَواِت: لَْو تََحجَّ أَْكثَر ِممَّ
ْقِدُر َعلَْيِه ِمْن َغْيِرِه. أِلَنَّهُ اَل يَتََميَُّز َما يَ ؛ إْحيَائِِه، فَِقيَل: يَْبُطُل ِفي اْلَجِميع

 َوقَاَل اْلُمتََول ِي. يَِصحُّ ِفيَما يَْقِدُر َعلَْيِه. 

، بََطلَْت فِي اْلَواِرِث.  - َوفِي اْلَوِصيَِّة: َلْو أَْوَصى بِثُلُثِِه ِلَواِرٍث َوأَْجَنبِي 

ةُ. حَّ ُهَما: الص ِ بِذَِلَك: َما إذَا َوأَْلَحَق بَْعُضُهْم َوفِي اآْلَخِر: َوْجَهاِن: أََصحُّ

ِة فِي  حَّ أَْوَصى بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث، َواَل َواِرَث لَهُ، فَاْلَمْعُروُف فِيِه اْلَجْزُم بِالص ِ

 الثُّلُِث.

َوَما اَل َيُجوُز،  ي َشَهادَتِِه َبْين َما َيُجوزُ َوفِي الشََّهادَاِت: لَْو َجَمَع فِ  -

، أَ  ةً َويُْقَبُل فِيَما َيُجوُز فِيِه؟ ْو فِيمَ َهْل تَْبُطُل ِفي اْلُكل ِ قَْوال ا اَل َيُجوُز َخاصَّ

ْفقَة. تَْفِريقِ   الصَّ

 تَْنبِيهٌ:

ْفقَة ُشُروًطا:  ذََكُروا ِلَجَريَاِن اْلِخََلِف ِفي تَْفِريِق الصَّ

ُل: ِفيَما يَِصحُّ  أَْن اَل يَُكوَن ِفي اْلِعبَادَاِت، فَإِْن َكانَْت فِيَها، َصحَّ  اأْلَوَّ

 فِيِه قَْطعًا: 

َل َزَكاةَ َسنَتَْيِن، َصحَّ ِلَسنٍَة قَْطعًا. -  فَلَْو َعجَّ

تَْيِن: اْنعَقَدَْت َواِحدَةٌ قَْطعًا. -  َولَْو نََوى َحجَّ

َرايَِة َوالتَّْغِليب، فَإِْن َكانَ أَْن اَل َيُكو الشَّْرُط الثَّانِي:  ن َمْبِنيًّا َعلَى الس ِ

َواْلِعتْق بِأَنَّ َطلََّق َزْوَجته َوَغْيرَها، أَْو أَْعتََق َعْبده َوَغْيره، أَْو  َكالطَّاَلقِ 

 .َطلَّقََها أَْرَبعَا، نَفَّذَ فِيَما َيْمِلكهُ إْجَماًعا

أَْن يَُكوَن الَِّذي يَْبُطُل فِيِه ُمعَيَّنًا بِالشَّْخِص، أََواْلُجْزئِيَِّة،  الثَّاِلُث:

، َولَْم يَقُْل أََحدٌ ِليَْخُرَج َما إذَا  اْشتََرَط اْلِخيَاَر أَْرَبعَةَ أَيَّاٍم، فَإِنَّهُ َيْبُطُل فِي اْلُكل ِ
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 َ ، َوَما إذَا َعقَدَ َعلَى َخْمِس ِنْسَوةٍ، أَْو أُْختَْيِن َمعًا، فَإِنَّهُ نَّهُ يَِصحُّ فِي الثَّاَلثَةِ بِأ

ِة فِي اْلَبْعِض يَْبُطُل فِي اْلَجِميعِ: َولَْم َيقُْل أََحدٌ بِال حَّ أِلَنَّهُ َلْيَسْت َهِذِه ؛ ص ِ

 .بِأَْولَى ِمْن َهِذهِ 

ةٍ َوأََمٍة ِفي َعْقٍد  ْعَساِرِه َبْين ُحرَّ َولَْو َجَمَع َمْن تَِحلَّ لَهُ اأْلََمةُ إِلِ

َماِم، َواْبِن اْلقَاص ِ أَنَّهُ َعلَى اْلقَْولَْيِن. َوقَاَل اْبُن  فََطِريقَاِن: أَْظَهُرُهَما ِعْندَ اإْلِ

اْلَحدَّاِد َوأَبُو َزْيٍد َوآَخُروَن: يَْبُطُل قَْطعًا أِلَنَّهُ َجَمَع بَْين اْمَرأَتَْيِن، َيُجوُز 

َق بِأَنَّ كل  إْفَرادُ  ُل فَرَّ ِمْنُهَما، َواَل َيُجوُز اْلَجْمُع، فَأَْشبَهَ اأْلُْختَْيِن. َواأْلَوَّ

ةُ أَْقَوى. ى،تَْيِن َلْيَس ِفيِهَما أَْقوَ اأْلُخْ   َواْلُحرَّ

ابُِع: َوِمْن  ،إْمَكاُن التَّْوِزيعِ، ِليَْخُرَج َما لَْو بَاَع َمْجُهواًل َوَمْعلُوًما الرَّ

ي اَل يُْفَردُ بِاْلبَْيعِ، فَإِنَّهُ َيْبُطُل فِ  لَْو بَاَع أَْرًضا َمَع بَْذٍر أَْو َزْرعٍ ذَِلَك: َما 

َواْستُثْنَِي ِمْن ذَِلَك يَل: ِفي اأْلَْرِض اْلقَْواَلِن، َوقِ  اْلَجِميعِ َعلَى اْلَمْذَهِب،

 َمْسأَلَةُ بَْيعِ اْلَماِء َمَع قََراِرِه، فَإِنَّ اْلَماَء اْلَجاِري َمْجُهوُل اْلقَْدِر.

ْذَن، ِليُْخِرَج َما َلْو اْستَعَاَر َشْيئَا ِليَْرَهنهُ  اْلَخاِمُس: أَْن اَل يَُخاِلَف اإْلِ

، ِلُمَخالَفَِة اإْلِ  َعلَى َعْشَرةٍ   ْذِن،فََرَهنَهُ بِأَْكثََر فَاْلَمْذَهُب: اْلبُْطاَلُن ِفي اْلُكل ِ

ْفقَةِ َوقِيَل: تُْخرَّ   .ُج َعلَى تَْفِريِق الصَّ

َر الرَّ   ُمدَّةً تَِزيدُ َعلَى َمَحل ِ الدَّْيِن: َبَطلَ  اِهُن اْلعَْيَن اْلَمْرُهونَةَ َولَْو أَجَّ

ائِِد، َوفِي اْلبَاقِي َقْوالْل فِي اْلقَْدِر البَ َوقِيَل:  الصَِّحيحِ، فِي اْلُكل ِ َعلَى  زَّ

ْفقَةِ   .تَْفِريُق الصَّ

َر اْلَوْقَف أَْكثََر ِمْن َسنٍَة  َوَنِظيُر ذَِلَك: أَْن يَْشِرَط اْلَواقُِف: أَْن اَل يَُؤج ِ

ين اْلِعَرا ، قِيَ َمثاًَل فَيَُزادُ، فَأَْفتَى الشَّْيُخ َوِليُّ الد ِ اًسا قِي  بِاْلبُْطاَلِن فِي اْلُكل ِ

ْهِن،  ِة، َعلَى َمْسأَلَِة الرَّ حَّ يِن اْلبُْلِقيِنيُّ بِالص ِ َوأَْفتَى قَاِضي اْلقَُضاةِ: َجاَلُل الد ِ

 فِي اْلقَْدِر الَِّذي َشَرَطهُ اْلَواقِف. 

ٍ، َكَمْسأَلَِة  فَائِدَةٌ: ْذِن َعلَى ثاََلثَِة أَْقَساٍم: ُمَخالَفَةُ إْذٍن َوْصِفي  ُمَخالَفَةُ اإْلِ

ٍ، َكمَ  ْهِن، َوُمَخالَفَةُ إْذِن َشْرِعي  َعاَرةِ ِللرَّ َوُمَخالَفَةُ  ْسأَلَِة إَجاَرةِ اْلَمْرُهوِن،اإْلِ

ٍ، َكَمْسأَلَِة إَجاَرةِ اْلَوْقِف اْلَمْذكُ   وَرةِ.إْذٍن َشْرِطي 

ايَا َعلَى اْلقَْدِر أَْن اَل يُْبنَى َعَلى ااِلْحِتيَاِط، فَلَْو َزادَ فِي اْلعَرَ  السَّاِدُس:

 .فَاْلَمْذَهُب: اْلبُْطاَلُن فِي اْلُكل ِ  اْلَجائِِز؛
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ْفِل أَْو اْلَمْجنُوِن، َعْينًا ِمْن َماِلِه أَْكثََر ِمْن  َولَْو أَْصدََق اْلَوِليُّ َعْن الط ِ

دَاق، َمهْ  ْوَضِة فََسادُ الصَّ دَاِق فِي أَْصِل الرَّ ر اْلِمثِْل، فَاْلَمْجُزوُم بِِه فِي الصَّ

ائِدُ فَقَْط، َويَِصحُّ فِي قَْدِر َمْهِر اْلِمثِْل ِمْن  :التنبيهَواَلَِّذي فِي  أَنَّهُ يَْبُطُل الزَّ

ى   .اْلُمَسمَّ

َشْهٍر كل  ِرج َما لَْو قَاَل: أََجْرتُكأَْن يُوِردَ َعلَى اْلُجْملَِة ِليُخْ  السَّابُِع:

ِل َعلَى  بِِدْرَهٍم، فَإِنَّهُ اَل يَِصحُّ فِي َسائِِر الشُُّهوِر قَْطعًا، َواَل فِي الشَّْهِر اأْلَوَّ

.ِ  اأْلََصح 

فَلَْو ْقبَُل اْلعَْقد فِي اْلُجْملَِة، أَْن يَُكوَن اْلَمْضُموُم إلَى اْلَجائِز يَ  الثَّاِمُن:

ْجتَُك ِبْنِتي َواْبِني، أَْو َوفََرِسي: َصحَّ نَِكاُح اْلبِْنِت َعلَى اْلَمْذَهبِ  قَاَل: ؛ َزوَّ

 َوقِيَل: بَِطْرِد اْلقَْولَْيِن.  يَْقَبُل الن َِكاَح، فَلَغَا،أِلَنَّ اْلَمْضُموَم اَل 

 : فَْصلٌ 

 : َويَْدُخُل فِي َهِذِه القاعدة أَْيًضا: قاعدة

َب َجانُِب السَّفَِر ُغل ِ  ِعبَادَةِ َجانُِب اْلَحَضِر، َوَجانِبُ إذَا اْجتََمَع فِي الْ 

ُم فَغُل ِ  أِلَنَّهُ اْجتََمعَ ؛  اْلَحَضرِ  ُم.اْلُمِبيُح، َواْلُمَحر ِ  َب اْلُمَحر ِ

 أَتَمَّ َمْسَح ُمِقيٍم. ًرا، ثُمَّ َسافََر، أَْو َعَكَس؛فَلَْو َمَسَح َحضَ  -

َحَضًرا، َواأْلُْخَرى َسَفًرا، فََكذَِلَك َعلَى  َولَْو َمَسَح إْحدَى اْلُخفَّْينِ  -

.ِ  اأْلََصح 

- .  َولَْو أَْحَرَم قَاِصًرا، فَبَلَغَْت َسِفيَنتُهُ دَار إقَاَمتِِه أَتَمَّ

قَاَمِة، فََسافََرْت َسِفينَتُهُ، فَلَْيَس لَهُ  - اَلةِ ِفي دَاِر اإْلِ َولَْو َشَرَع فِي الصَّ

 اْلقَْصُر.

 تَةَ َسفٍَر فِي اْلَحَضِر، أَْو َعْكَسهُ: اْمتَنََع اْلقَْصُر.َولَْو قََضى فَائِ  -

قَاَمِة، فََسافََر أَثْنَاَء النََّهاِر، أَْو فِي السَّفَِر،  - َولَْو أَْصبََح َصائًِما فِي اإْلِ

َم اْلِفْطُر َعلَى الصَِّحيحِ.  فَأَقَاَم أَثْنَاَءهُ: ُحر ِ

-  َ ْرِض، ثُمَّ أََرادَ السَّفََر فَأََرادَ تَْرَك َولَْو اْبتَدَأَ النَّافِلَةَ َعلَى اأْل

 .ااِلْستِْقبَاِل: لَْم َيُجْز لَهُ بِاَل ِخاَلٍف 

 : فَْصلٌ 
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 َويَْدُخُل فِي َهِذِه القاعدة أَْيًضا، قاعدة: 

َم اْلَمانِعُ َرَض اْلَماِنُع َواْلُمْقتَِضي إذَا تَعَا  :َوِمْن فُُروِعَها، قُد ِ

 اْلُجنُُب، فَاأْلََصحُّ أَنَّهُ اَل يُغَسَُّل.لَْو اُْستُْشِهدَ  -

 َم فِْعلَُها.اُء َعْن ُسنَِن الطََّهاَرة: َحرُ َولَْو َضاَق اْلَوْقُت أَْو اْلمَ  -

ْوَجاِن َمعًا تََشط رَ  َولَوْ  - ، َكَما لَْو اْرتَدَّ  اْرتَدَّ الزَّ دَاُق فِي اأْلََصح  الصَّ

 َوْحدَهُ.

َوَهْدًرا، َوَماَت  ْمدًا َوَخَطأً، أَْو َمْضُمونًاْو َجَرَحهُ ُجْرَحْيِن: عَ َولَ  -

 بِِهَما: اَل قَِصاَص.

 َوَخَرَج َعْن َهِذِه القاعدة ُصَوٌر:

ِبغَْيِرِهْم؛  أَْو الشَُّهدَاءُ  اْختِاَلُط َمْوتَى اْلُمْسِلِميَن بِاْلُكفَّاِر، ِمْنَها: -

اَلةِ  اَلةُ َعلَى اْلكُ َوإِْن َكاَن ، يُوِجُب َغْسَل اْلَجِميع َوالصَّ فَّاِر َوالشَُّهدَاِء الصَّ

: بِأَنَّ النَّبِيَّ  َحَراًما، َمرَّ بَِمْجِلٍس، فِيِه أَْخاَلٌط ِمْن » @َواْحتَجَّ لَهُ اْلَبْيَهِقيُّ

 .(5)«اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْشِرِكيَن، َفَسلََّم َعلَْيِهمْ 

ْحَراِم،  ُم َعلَى اْلَمْرأَة َستُْر ُجْزءٍ يَْحرُ  َوِمْنَها: - ِمْن َوْجهَها فِي اإْلِ

اَلةِ، فَتَِجُب ُمَراَعاةُ الصَّاَلةِ. أِْس ِللصَّ  َوَيِجُب َستُْر ُجْزٍء ِمْنهُ َمَع الرَّ

اْلِهْجَرةُ َعلَى اْلَمْرأَةِ ِمْن بِاَلِد اْلُكْفِر َواِجبَةٌ. َوإِْن َكاَن َسفَُرَها  َوِمْنَها: -

 َوْحدََها َحَراًما.

 َخاتَِمةٌ:

ُم اْلَحاَلَل:  قاعدة  مْ لَهُ   َعْكَس َهِذِه القاعدة، َوِهَي: اْلَحَراُم اَل يَُحر ِ

: َوقَْد ُعوِرَض بِِه َحِديثُ  إذَا اْجتََمَع اْلَحاَلُل » :قَاَل اْبُن السُّْبِكيُّ

 إْعَطاءُ اْلَمْحُكوَم بِِه ثَمَّ أِلَنَّ ؛ ، َولَْيَس ِبُمعَاَرٍض (1)«َب اْلَحَرامُ اْلَحَراُم، ُغل ِ وَ 

 اْلَحاَلِل ُحْكَم اْلَحَراِم تَْغِليبًا َواْحتِيَاًطا اَل َصْيُروَرتُهُ فِي نَْفِسِه َحَراًما.

َوُهَو لَْفُظ َحِديٍث أَْخَرَجهُ اْبُن َماَجْه َوالدَّاَرقُْطِني  َعْن اْبن ُعَمَر، 

 .(5)َمْرفُوًعا

                                                           
 .9614ح  2/9277، ومسلم 8277ح  7/21متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ5)
لسلسلة تقدم هذا كقاعدة، وهي القاعدة الثانية في هذا الكتاب، وأما كونه حديثا فال أصل له. انظر: ا ( ـ1)

 .246الضعيفة 



                                                                                                                           

 تهذيب األشباه والنظائر

114 
 

 َوِمْن فُُروعِ ذَِلَك: 

 ْرَهِم اْلَحَرام بِاْلُمبَاحِ. َما تَقَدََّم ِفي َخْلِط الد ِ  -

 َوَخْلِط اْلَحَمام اْلَمْملُوك بِاْلُمبَاحِ َغْيِر اْلَمْحُصوِر.  -

 ْحَرُم بِاأْلََجانِِب، َوَغْيُر ذَِلَك.َوَكذَا المَ  -

ْمت َعلَْيِه اأْلُْخَرى. فَ ومنها - لَْو : َلْو َملََك أُْختَْيِن َفَوِطَئ َواِحدَةً، ُحر ِ

ُم اْلَحاَلَل.الثَّانِيَةَ لَْم تَْحرُ َوِطَئ   ْم َعلَْيِه اأْلُولَى، أِلَنَّ اْلَحَراَم اَل يَُحر ِ

 القاعدة الثَّاِلثَةُ 

يثَاُر فِي اْلقُْرِب َمْكُروهٌ َوفِي َغْيِرَها َمْحبُوٌب[]  اْْلِ  
 .1الحشر:  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یي    ژ: قَاَل تَعَالَى

يِن: اَل إيثَاَر فِي اْلقُُربَاِت، فَاَل إيثَاِر بَِماِء الطََّهاَرةِ، قَاَل الشَّْيُخ  ِعزُّ الد ِ

لِ  ،َواَل بَِستِْر اْلعَْوَرةِ  ِ اأْلَوَّ أِلَنَّ اْلغََرَض بِاْلِعبَادَاِت: التَّْعِظيُم، ؛ َواَل بِالصَّف 

لَِه  ْجاَلُل. فََمْن آثََر بِِه، فََقْد تََرَك إْجاَلَل اإْلِ  َوتَْعِظيِمِه.َواإْلِ

ُ بِِه فََوَهبَهُ ِلغَْيِرِه  أ َماُم: لَْو دََخَل اْلَوْقُت َوَمعَهُ َماٌء َيتََوضَّ َوقَاَل اإْلِ

أ بِِه، لَْم يَُجْز، اَل أَْعِرُف فِيِه ِخاَلفًا يثَاَر،؛ ِليَتََوضَّ إنََّما َيُكوُن فِيَما  أِلَنَّ اإْلِ

،  لَْو أََرادَ َواْلِعبَادَاِت، فَ  ُق بِاْلقَُربِ عَلَّ يَتَعَلَُّق بِالنُّفُوِس، اَل فِيَما َيتَ  اْلُمْضَطرُّ

َوإِْن َخاَف فََواَت ُمْهَجتِِه،  ُمْهَجتِِه، َكاَن لَهُ ذَِلكَ  اِلْسِتْبقَاءِ  إيثَاَر َغْيِرِه بِالطَّعَامِ 

يثَارهللَواْلفَْرُق: أَنَّ اْلَحقَّ فِي الطََّهاَرة  ُغ فِيِه اإْلِ ، َواْلَحقُّ فِي َحاِل ، فَاَل يَُسوَّ

يثَاُر إْن أَدَّى إلَى تَْرِك َواِجٍب فَُهَو َحَراٌم: َكاْلَماِء، نَْفِسِه، واْلَمْخَمَصِة لِ  اإْلِ

َي فِيِه أَْكثَُر ِمْن َوَساتِِر اْلعَْوَرةِ، َواْلَمَكاِن فِي َجَماَعٍة اَل يُْمِكُن أَْن يَُصل ِ 

دَّى إلَى تَْرِك ُسنٍَّة، أَْو اْرتَِكاِب َمْكُروهٌ فََمْكُروهٌ، َوإِْن أَ  ،َواِحٍد،َوأَْشبَاهُ ذَِلكَ 

 .َفِخاَلُف اأْلَْولَى ا لَْيَس فِيِه نَْهٌي َمْخُصوصٌ ِممَّ ْرتَِكاِب ِخاَلِف اأْلَْوَلى أَْو اِل 

ابِعَةُ   القاعدة الرَّ

 ]التَّابُِع تَابٌِع[
 : قواعديَْدُخُل فِي َهِذِه اْلِعبَاَرةِ 

                                                                                                                                              
باني في ضعيف ابن ل، وضعفه األ2764ح  8/800، والدارقطني 7092ح  9/781ابن ماجه  ( ـ5)

 ماجة.



 تهذيب األشباه والنظائر                             

115 
 

 َوِمْن فُُروِعِه: نَّهُ إنََّما ُجِعَل تََبعًا، أِلَ ؛ نَّهُ اَل يُْفَردُ بِاْلُحْكمِ أَ  اأْلُولَى:

ِ، تَبَعًا فَلَْو بَاَع  لَوْ  - أَْحيَا َشْيئًا لَهُ َحِريٌم، َملََك اْلَحِريَم فِي اأْلََصح 

 .اْلَحِريَم دُون اْلِمْلِك، لَْم َيِصحَّ 

 بَْيعِ اأْلُم ِ تََبعًا لََها، فَاَل يُْفَردُ بِاْلبَْيعِ.اْلَحْمُل يَْدُخُل فِي َوِمْنَها:  -

الدُّودُ اْلُمتََول ِدُ فِي الطَّعَاِم َيُجوُز أَْكلُهُ َمعَهُ، تََبعًا اَل ُمْنفَِردًا َوِمْنَها:  -

.ِ  فِي اأْلََصح 

ئِيُس َواأْلَْشرَ  وقَةُ اْلعَْهدَ، َولَْم َيْعلَمْ لَْو نَقََض السُّ  َوِمْنَها: - اُف، فَِفي الرَّ

ِ السُّوقَِة َوْجَهانِ   .اْنتِقَاِض اْلعَْهِد فِي َحق 

ْسقَاطِ  َوِمْنَها - أِلَنََّها تَاِبعَةٌ، فَلَْو ؛ قَْولُُهْم: ِصفَاُت اْلُحقُوِق اَل تُْفَردُ بِاإْلِ

ُل اأْلََجلَ أَْسقََط َمْن َعلَْيِه ال ُمْستَِحقُّ ِمْن لَْم يَْسقُْط، َواَل يَتََمكَُّن الْ  دَّْيُن اْلُمَؤجَّ

ْسقَاِط،  فَةُ اَل تُْفَردُ بِاإْلِ ِ أِلَنَّهُ ِصفَةٌ تَابِعَةٌ َوالص ِ ُمَطالَبَتِِه فِي اْلَحاِل، ِفي اأْلََصح 

ةَ اَل تَْسقُطُ  حَّ  .َوَكذَا لَْو أَْسقََط اْلَجْودَةَ أَْو الص ِ

 فُُروِعِه: التَّابُِع يَْسقُُط بُِسقُوِط اْلَمتْبُوعِ َوِمْن  الثَّانِيَةُ:

أِلَنَّ ؛ فَاتَتْهُ َصاَلةٌ فِي أَيَّاِم اْلُجنُوِن، اَل يُْستََحبُّ قََضاُء َرَواِتبَِها َمنْ  -

 اْلفَْرَض َسقََط، َفَكذَا تَاِبعُهُ.

َمْن فَاتَهُ اْلَحجُّ فَتََحلََّل بِالطََّواِف، َوالسَّْعيِ، َواْلَحْلِق، اَل َوِمْنَها:  -

ْميِ،  َواْلَمبِيِت أِلَنََّها ِمْن تََوابِع اْلُوقُوِف، َوقَْد َسقََط َفيَْسقُُط التَّابُِع. يَتََحلَُّل بِالرَّ

إذَا بََطل أََماُن ِرَجاِل، أَْو أَْشَراٍف، فَِفي َوْجٍه: َيْبُطُل اأْلََماُن  َوِمْنَها: -

ْبيَاِن َوالن َِساِء، َوالسُّوقَةِ  أْلََماِن تََبعًا، َوَلِكنَّ أِلَنَُّهْم إنََّما دََخلُوا فِي ا؛ فِي الص ِ

 اأْلََصحَّ ِخاَلفُهُ.

لَْو َماَت اْلفَاِرُس َسقََط َسْهُم اْلفََرِس أِلَنَّهُ تَابٌِع: فَإِذَا فَاَت  َوِمْنَها: -

 أِلَنَّهُ َمتْبُوٌع.؛ اأْلَْصُل َسقََط. َوَلْو َماَت اْلفََرُس اْستََحقَّ اْلفَاِرُس َسْهَم اْلفََرِس 

ْو َماَت اْلغَاِزي، فَِفي قَْوٍل: اَل يُْصَرُف أِلَْواَلِدِه َوَزْوَجتِِه لَ  َوِمْنَها: -

يَواِن أِلَنَّ تَبَِعيَّتَُهْم َزالَْت بَِمْوتِِه، َواأْلََصحُّ ِخاَلفُهُ، تَْرِغيبًا فِي اْلِجَهاِد.  ِمْن الد ِ

ِه، َوَما َجاَوَرهُ لَْو اْمتَنََع َغْسَل اْلَوْجِه ِفي اْلُوُضوِء ِلِعلٍَّة بِ َوِمْنَها:  -

َماُم، َونَقَلَهُ فِي اْلَمْطلَِب  َح بِِه اإْلِ ةِ َكَما َصرَّ َصِحيٌح، لَْم يُْستََحبَّ َغْسلُهُ ِلْلغُرَّ
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هُ  لَِكْن َجَزُموا بِأَنَّهُ لَْو قُِطَع  ،أِلَنَّهُ تَابٌِع ِلغَْسِل اْلَوْجِه، فََسقََط ِلُسقُوِطهِ ؛ َوأَقَرَّ

َرا   عِ نُِدَب َغْسُل بَاقِي َعُضِدِه، ُمَحافََظةً َعلَى التَّْحِجيِل.ِمْن فَْوِق الذ ِ

 تَْنبِيهٌ:

". َوِمْن اْلفَْرُع يَْسقُُط إذَا َسَقَط اأْلَْصُل ذَِلَك قَْولُُهْم: "  يَْقُرُب ِمنْ 

 فُُروِعِه: 

اِمُن أِلَنَّهُ فَْرُعهُ، فَإِذَا َسقََط  - يُل، اأْلَِص إذَا بَِرَئ اأْلَِصيُل بَِرَئ الضَّ

 َسقََط ِبِخاَلِف اْلَعْكس.

 َوقَْد يَثْبُُت اْلفَْرُع َوإِْن لَْم َيثْبُْت اأْلَْصُل، َوِلذَِلَك ُصَوٌر:

َلْو قَاَل َشْخٌص: ِلَزْيٍد َعلَى َعْمٍرو أَْلٌف، َوأَنَا َضاِمٌن بِِه فَأَْنَكَر ِمْنَها:  -

اِمِن َوْجَهاِن أَ  ُهَما: نَعَْم.َعْمُرو، فَِفي ُمَطالَبَة الضَّ  َصحُّ

ْوُج اْلُخْلَع، َوأَْنَكَرْت: ثََبتَْت اْلبَْينُوَنةُ، َوإِْن لَْم َيثْبُْت  َوِمْنَها: - ادََّعى الزَّ

 اْلَمال الَِّذي ُهَو اأْلَْصُل.

قَاَل: ِبْعت َعْبِدي ِمْن َزْيٍد، َوأَْعتَقَهُ َزْيدٌ. فَأَْنَكَر َزْيدٌ، أَْو قَاَل:  َوِمْنَها -

 ِمْن نَْفِسِه فَأَْنَكَر اْلعَْبدُ، َعتََق ِفيِهَما، َولَْم َيثْبُْت اْلِعَوُض. بِْعتُهُ 

نَا، َوأَْنَكَر اآْلَخُر فَِفي ِحل َِها ْبَنْيِن فاَُلنَةُ ِبْنُت أَبيقَاَل أََحدُ ااِل  َوِمْنَها: -

 ِلْلُمِقر ِ َوْجَهاِن.

ِفي تَْحِريِم الن َِكاحِ َعلَْيَها ادََّعْت َزْوِجيَّةَ َرُجٍل، فَأَْنَكَر، فَ  َوِمْنَها: -

 َوْجَهاِن.

َصابَةَ  َوِمْنَها: - قَْبَل الطَّاَلِق، َوأَْنَكَر، فَِفي ُوُجوِب اْلِعدَّةُ  ادََّعْت اإْلِ

: نََعْم.  َعلَْيَها َوْجَهاِن اأْلََصحُّ

 َوِمْن فُُروِعِه:  ،التَّابُِع اَل يَتَقَدَُّم َعلَى اْلَمتْبُوعِ  الثَّاِلثَةُ:

َواَل فِي تَْكِبيَرة  َعلَى إَماِمِه فِي اْلَمْوقِِف،  يَِصحُّ تَقَدُُّم اْلَمأُْمومِ اَل  -

ْحَراِم َوالسَّاَلمِ  َ  ،اإْلِ  فعال.َواَل فِي َسائِِر اأْل

ابِعَةُ:  : يُْغتَفَُر فِي التََّواِبعِ َما اَل يُْغتَفَُر فِي َغْيِرَها الرَّ

 َوِمْن فُُروِعَها: 
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 على الفراِش  بالوالدةِ  فلو شهدنَ  النساءِ  بشهادةِ  النسبُ  ال يثبتُ  -

ً  النسبُ  ثبتَ   .تبعا

ْرعِ اأْلَْخَضِر إالَّ بَِشْرِط اْلقَْطعِ، فَإِْن بَاَعهُ  َوِمْنَها: - اَل يَِصحُّ بَْيُع الزَّ

 .َمَع اأْلَْرِض َجاَز تَبَعًا

لَى اْلفُقََراِء ثُمَّ َولَْو َوقََف عَ ُف َعلَى نَْفِسِه، اَل يَِصحُّ اْلَوقْ  َوِمْنَها: -

ِ تََبعًا.  َصاَر ِمْنُهْم اْستََحقَّ ِفي اأْلََصح 

  



                                                                                                                           

 تهذيب األشباه والنظائر

118 
 

 اْلَخاِمَسةُ  القاعدة

ِعيَِّة َمنُوٌط بِاْلَمْصلََحِة[] َماِم َعلَى الرَّ ُف اْْلِ  تََصرُّ
ِعيَِّة  القاعدة َهِذهِ  َماِم ِمْن الرَّ نَصَّ َعَلْيَها الشَّافِِعيُّ َوقَاَل " َمْنِزلَةَ اإْلِ

ِ ِمْن اْلَيتِيِم ".   َمْنِزلَة اْلَوِلي 

 َوِمْن فُُروعِ ذَِلَك:

َكاةَ َعلَى اأْلَْصنَاِف يََحُرُم َعلَْيِه التَّْفِضيلُ أَنَّهُ إذَا قَسََّم  - َمَع تََساِوي  الزَّ

 اْلَحاَجاِت. 

يَوان بَِسبٍَب: َجازَ  ِمْنَها:وَ  - ، إذَا أََرادَ إْسقَاَط َبْعِض اْلُجْنِد ِمْن الد ِ

 َوِبغَْيِر َسبٍَب اَل َيُجوُز.

َب إَماًما  َوِمْنَها: - أَنَّهُ اَل َيُجوُز أِلََحٍد ِمْن ُواَلةِ اأْلُُموِر أَْن يُنَص ِ
اَلةَ َخْلفَ  ْحنَا الصَّ اَلةِ فَاِسقًا، َوإِْن َصحَّ أِلَنََّها َمْكُروَهةٌ. َوَوِليُّ اأْلَْمِر ؛ هُ ِللصَّ

َمأُْموٌر ِبُمَراَعاةِ اْلَمْصلََحِة، َواَل َمْصلََحةَ فِي َحْمِل النَّاس َعلَى ِفْعل 
 اْلَمْكُروِه.

، َواْلَمن   َوِمْنَها: - ِ ق  أَنَّهُ إذَا تَُخي َِر ِفي اأْلَْسَرى َبْين اْلقَتْل، َوالر ِ
ي بَْل بِاْلَمْصلََحِة.   َواْلِفدَاِء، لَْم يَُكْن لَهُ ذَِلَك بِالتََّشه ِ

انًا َوِمْنَها: - أِلَنَّهُ ِخاَلُف ؛ أَنَّهُ لَْيَس لَهُ اْلعَْفُو َعْن اْلِقَصاِص َمجَّ
يَة أََخذََها. اْلَمْصلََحِة، َبلْ  ، أَْو فِي الد ِ  إْن َرأَى اْلَمْصلََحةَ فِي اْلِقَصاِص اْقتَصَّ

َج اْمَرأَةً بَِغْيِر ُكْفٍء، َوِإْن َرِضيَتْ  َوِمْنَها: - ِ أِلَنَّ ؛ أَنَّهُ لَْيَس لَهُ أَْن يَُزو 
 َعلَى إْسقَاِطِه. َحقَّ اْلَكفَاَءة ِلْلُمْسِلِميَن، َوُهَو َكالنَّائِِب َعْنُهْم، فَاَل يَْقِدرُ 

 أَنَّهُ اَل يُِجيُز َوِصيَّةَ َمْن اَل َواِرَث لَهُ بِأَْكثََر ِمْن الثُّلُِث. َوِمْنَها: -

َم فِي َماِل َبْيِت اْلَماِل َغْيَر اأْلَْحَوجِ  َوِمْنَها: - أَنَّهُ اَل َيُجوُز لَهُ أَْن يُقَد ِ
 َعلَى اأْلَْحَوجِ.

 القاعدة السَّاِدَسةُ 

 تَْسقُط بِالشُّبَُهاِت[ ]اْلُحدُودُ 
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اْدَرُءوا اْلُحدُودَ َعْن اْلُمْسِلِميَن َما اْستََطْعتُْم، فَإِْن َوَجْدتُْم »: @قَاَل 
َماَم أَلَْن يُْخِطَئ فِي اْلعَْفِو َخْيٌر ِمْن  أَْن ِلْلُمْسِلِم َمْخَرًجا، فََخلُّوا َسِبيلَهُ، فَإِنَّ اإْلِ

 .(5)«يُْخِطَئ فِي اْلعُقُوبَةِ 

 الشُّْبَهة تُْسِقُط اْلَحد :
 :َسَواٌء َكانَتْ 

 .، َكَمْن َوِطَئ اْمَرأَة َظنََّها َحِليلَتَهُ فِي اْلفَاِعل -

، بِأَْن َيُكوَن ِلْلَواِطِئ فِيَها ِمْلٌك أَْو ُشْبَهةٌ، َكاأْلََمِة أَْو فِي اْلَمَحل   -
 اْلُمْشتََرَكِة، َواْلُمَكاتَبَِة. َوأََمِة َولَِدِه َوَمْملُوَكتِِه اْلَمْحَرم 

بِأَْن َيُكوَن َحاَلاًل ِعْندَ قَْوٍم، َحَراًما ِعْندَ آَخِريَن،  أَْو فِي الطَِّريقِ  -
ٍ أَْو بِاَل ُشُهوٍد، َوُكل  نَِكاحٍ ُمْختَلٍَف فِيِه، َكِنَكاحِ اْلُمتْعَةِ  ، َوالن َِكاحِ ِباَل َوِلي 

 َوإِْن َكاَن اأْلََصحُّ تَْحِريُمهُ، ِلُشْبَهِة اْلِخاَلِف. َوُشْرُب اْلَخْمِر ِللتَّدَاِوي،

أَنََّها َعْذَراُء،  َوَكذَا يَْسقُُط اْلَحدُّ بِقَْذِف َمْن َشِهدَ أَْرَبعَةٌ بِِزنَاَها، َوأَْربَعٌ  -
َنا، َوأَنََّها َعْذَراُء لَمْ  نَا، اِلْحتَِماِل ِصْدِق بَي ِنَِة الز ِ َوَسقََط  تَُزْل َبَكاَرتَُها بِالز ِ

 َعْنَها اْلَحدُّ ِلُشْبَهِة الشََّهادَة بِاْلبََكاَرةِ. 

 َسي ِِدِه َوفَْرعه؛ ِه، َوأَْصلِ َوفَْرِعِه َوَسي ِدِ  ْطَع بَِسِرقَِة َماِل أَْصِلهِ َواَل قَ  -
 أَْو ِمْلَك أَبِيِه أَْو اْبنِِه. َوَسِرقَِة َما َظنَّهُ ِمْلَكهُ  ،ِلُشْبَهِة اْستِْحقَاِق النَّفَقَةِ 

ِة، َسقََط اْلقَْطُع، َنصَّ َعلَْيِه ِللشُّْبهَ  ى َكْوَن اْلَمْسُروِق ِمْلَكهُ َولَْو ادَّعَ  -
 َوُهَو الل ِصُّ الظَِّريُف.

           أَْن يَْزنَِي ِبَمْن اَل َيْعِرُف أَنََّها َزْوَجتُهُ. فَيَدَِّعي أَنََّها َزْوَجتُهُ، َوَنِظيُرهُ:  -
 فَاَل يَُحدَّ.

دًا، أِلَنَّهُ ُمْختَلٌَف فِيِه.  - اَلةِ ُمتَعَم ِ  َواَل يُْقتَُل فَاقِدُ الطَُّهوَرْيِن ِبتَْرِك الصَّ

َق َويَْسقُُط اْلِقَصاُص أَْيًضا  - بِالشُّْبَهِة، فَلَْو قَدَّ َمْلفُوفًا َوَزَعَم َمْوتَهُ، ُصد ِ
يَةُ دُوَن اْلِقَصاِص ِللشُّْبَهةِ   .اْلَوِليُّ َولَِكْن تَِجُب الد ِ

 ِزيَر َوتُْسِقُط اْلَكفَّاَرةَ:الشُّْبَهةُ اَل تُْسِقُط التَّعْ  تَْنبِيهٌ: 

ْوم أَْو اْلحَ  ، فاََل َكفَّاَرة ِللشُّْبَهِة، َوَكذَا لَْو َوِطَئ فَلَْو َجاَمَع نَاِسيًا فِي الصَّ ج 
َعلَى َظن ِ أَنَّ الشَّْمَس َغَربَْت، أَْو أَنَّ اللَّْيل بَاٍق، َوبَاَن ِخاَلفُهُ، فَإِنَّهُ يُْفِطُر، َواَل 

 َكفَّاَرةَ.

                                                           
                 [، والدارقطني9878كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث ] - 8/22رواه الترمذي  ( ـ5)
[، 724/ 4[، كتاب الحدود، والبيهقي ]248/ 8[، والحاكم ]4[، كتاب الحدود والديات، حديث ]48/ 2]

 كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات .
وأما لفظ: )أدرأوا الحدود بالشبهات( فليس بمحفوظ، وفاد المصنف: أخرجه ابن عدي في جزء له من 

 حديث ابن عباس.
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 تَْنبِيهٌ:
 : َها َوِلَهذَاَشْرُط الشُّْبَهِة: أَْن تَُكوَن قَِويَّةً، َوإِالَّ فَََل أَثََر لَ 

يَُحدُّ ِبَوْطِء أََمٍة أَبَاَحَها السَّي ِدُ، َواَل يَُراَعى ِخاَلُف َعَطاٍء فِي إبَاَحِة  -
َ  ،اْلَجَواِري ِلْلَوْطءِ  َوفِي اْلقَْذِف  ْصِل، َكاْلَحَطِب َونَْحِوِه،َوفِي َسِرقَِة ُمبَاحِ اأْل

 َعلَى ُصوَرةِ الشََّهادَةِ.

ِ: قُتَِل بِِه َوإِْن َكاَن ُمَوافِقًا ِلَرأْيِ َولَْو قَتََل ُمْسِلٌم  - ي  م ِ يًّا، فَقَتَلَهُ َوِليُّ الذ ِ ِذم ِ
 أَبِي َحنِيفَةَ.

 َوَمْن َشِرَب النَِّبيذَ يَُحدُّ، َواَل يَُراَعى ِخاَلُف أَِبي َحِنيفَةَ. -

 القاعدة السَّابِعَةُ 

 ]اْلُحرُّ اَل يَْدُخُل تَْحَت اْليَِد[
 َوِلَهذَا: 

ا، َولَْم َيْمَنعهُ الطَّعَاَم َحتَّى َماَت َحتَْف أَْنِفِه، أَْو بِاْنِهدَاِم لَْو  - َحبََس ُحرًّ
َولَْو َكاَن َعْبدًا َضِمنَهُ، َواَل يَْضَمُن َمنَافِعَهُ َما دَاَم  ،َحائٍِط َونَْحِوِه، لَْم يَْضَمْنهُ 

 عَْبِد.فِي َحْبِسِه إذَا لَْم يَْستَْوفَِها َويَْضَمُن َمنَافَِع الْ 

ةً بُِشْبَهٍة فَأَْحبَلََها، َوَماتَْت بِاْلِواَلدَةِ: لَْم تَِجْب ِديَتَُها ِفي  - َولَْو َوِطَئ ُحرَّ
ِ، َولَْو َكانَْت أََمةً َوَجَب اْلِقيَمةُ.   اأْلََصح 

نَا - ةٌ َعلَى الز ِ ْجَماعِ، َولَْو َطاَوَعتْ ؛ َولَْو َطاَوَعتْهُ ُحرَّ هُ فَاَل َمْهَر لََها بِاإْلِ
فَاَل يَُؤث ُِر إْسقَاُطَها، َوإِْن َكاَن ؛ أََمةٌ: فَلََها اْلَمْهُر، فِي َرأْيٍ أِلَنَّ اْلَحقَّ ِللسَّي ِدِ 

 اأْلََصحُّ ِخاَلفَهُ.

أَْو ُحر  ؛ َولَْو نَاَم َعْبدٌ َعلَى بَِعيٍر َفقَادَهُ، َوأَْخَرَجهُ َعْن اْلقَافِلَِة، قُِطعَ  -
.ِ  فَاَل فِي اأْلََصح 

ا ِفي َمْسَبعٍَة، فَأََكلَهُ السَّبُعُ وَ  - فَاَل َضَماَن فِي ؛ لَْو َوَضَع َصبِيًّا ُحرًّ
ِ، بِِخاَلِف َما لَْو َكاَن َعْبدًا.  اأْلََصح 

ِحيُح  آخر تَْحَت َرُجٍل َوادََّعى َولَْو َكانَْت اْمَرأَة - أَنََّها َزْوَجتُهُ، فَالصَّ
ُجلِ أَنَّ َهِذِه الدَّْعَوى َعلَْيَها، اَل عَ  ةَ اَل تَْدُخُل تَْحَت اْليَِد.؛ لَى الرَّ  أِلَنَّ اْلُحرَّ

َبي ِنَةً: أَنََّها َزْوَجتُهُ، لَْم تُقَدَّْم َبي ِنَة َمْن ِهَي تَْحتَهُ، ِلَما  َولَْو أَقَاَم كلٌ  -
 ذََكْرنَا، َبْل لَْو أَقَاَما بَي ِنَتَْيِن َعلَى َخِليٍَّة، َسقََطتَا.

 القاعدة الثَّاِمَنةُ 
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 ]اْلَحِريُم لَهُ ُحْكُم َما ُهَو َحِريٌم لَهُ[
اْلَحاَلُل َبي ٌِن َواْلَحَراُم َبي ٌِن َوَبْيَنُهَما » :@اأْلَْصُل فِي ذَِلَك قَْولُهُ 

ُمْشتَِبَهاٌت اَل َيْعلَُمُهنَّ َكِثيٌر ِمْن النَّاِس فََمْن اتَّقَى الشُّبَُهاِت، فَقَْد اْستَْبَرأَ ِلِدينِِه 
اِعي يَْرَعى حَ  ْوَل َوِعْرِضِه، َوَمْن َوقََع فِي الشُّبَُهاِت َوقََع فِي اْلَحَراِم، َكالرَّ

 .(5)اْلَحِديَث، أَْخَرَجهُ الشَّْيَخانِ « اْلِحَمى، يُوِشُك أَْن يَْرتََع ِفيهِ 

ُهَو اْلُمِحيُط بِاْلَحَراِم، َكاْلفَِخذَْيِن فَإِنَُّهَما َحِريٌم ِلْلعَْوَرِة  َواْلَحِريُم:
 اْلُكْبَرى.

 َما اَل َيتِمُّ اْلَواِجُب إالَّ بِِه. َوَحِريُم اْلَواِجِب:

أِْس َمَع اْلَوْجِه ِليَتََحقََّق  َوِمنْ  قَبَِة َوالرَّ ثَمَّ َوَجَب َغْسُل ُجْزٍء ِمْن الرَّ
َراعِ  ِ

َوَستُْر ُجْزٍء  ،والقدم َغْسلُهُ َوَغْسُل ُجْزٍء ِمْن اْلعَُضِد، َوالسَّاِق َمَع الذ 
ْكبَِة َمَع اْلَعْوَرةِ، َوُجْزٍء ِمْن اْلَوْجِه َمَع  ةِ َوالرُّ َم ِمْن السُّرَّ أِْس ِلْلَمْرأَةِ، َوُحر ِ الرَّ

ْكبَِة ِفي اْلَحْيض ِلُحْرَمِة اْلفَْرجِ. ة َوالرُّ  ااِلْستِْمتَاعُ بَِما بَْين السُّرَّ

 ضابط:
ِم فََحِريُمهُ َحَراٌم إالَّ ُصوَرةً َواِحدَةً، لَْم أََر َمْن تَفَطََّن  ُكلُّ ُمَحرَّ

ْوَجة ُحوا بَِجَواِز التَّلَذُّذ اِلْستِثْنَاِئَها، َوِهَي دُبُُر الزَّ ، فَإِنَّهُ َحَراٌم، َوَصرَّ
 بَِحِريِمِه، َوُهَو َما َبْين اأْلَْليَتَْيِن.

 فَْصٌل:

 :القاعدةَويَْدُخُل فِي َهِذِه 

ِ َواَل يُْملَ َحِريُم اْلَمْعُموِر، فَُهَو َمْملُوٌك ِلَماِلِك اْلَمعْ  - ُك ُموِر فِي اأْلََصح 

ْحيَاِء قَْطعًا.  بِاإْلِ

َوَحِريُم اْلَمْسِجِد، َفُحْكُمهُ ُحْكُم اْلَمْسِجِد، َواَل َيُجوُز اْلُجلُوُس ِفيِه ِلْلَبْيعِ  -

 َواَل ِلْلُجنُِب، َوَيُجوُز ااِلْقتِدَاُء فِيِه ِبَمْن فِي اْلَمْسِجِد، َوااِلْعِتَكاُف فِيِه.
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 القاعدة التَّاِسعَةُ 

ِحٍد َولَْم َيْختَِلْف َمْقُصودُُهَما ]إذَا اْجتََمَع أَْمَراِن ِمْن ِجْنٍس َوا

 دََخَل أََحدُُهَما فِي اْْلَخِر َغاِلبًا[
 فَِمْن فُُروعِ ذَِلَك:

ْو اْجتََمَع إذَا اْجتََمَع َحدٌَث َوَجنَابَةٌ، َكفَى اْلغُْسُل َعلَى اْلَمْذَهِب، َكَما لَ  -

 َجنَابَةٌ َوَحْيٌض.

فَلَْو َجاَمَع دََخلَْت  ،فَْرجِ، لَِزَمتْهُ اْلِفْديَةُ َولَْو بَاَشَر اْلُمْحِرُم فِيَما دُوَن الْ  -

ِ، بِنَاًء َعلَى تَدَاُخِل اْلَحدَِث فِي اْلَجنَابَِة.  فِي اْلَكفَّاَرةِ َعلَى اأْلََصح 

ٌ فِي  - َولَْو اْجتََمَع َحدٌَث َونََجاَسةٌ ُحْكِميَّةٌ َكفَْت لَُهَما َغْسلَةٌ َواِحدَة

 .ِ  اأْلََصح 

لَْو دََخَل اْلَمْسِجدَ َوَصلَّى اْلفَْرَض دََخلَْت فِيِه التَِّحيَّةُ، وَ  َولَْو دََخلَ  -

ِ فَْرٍض أَْو ُعْمَرةٍ  ْحَراُم ِلدُُخوِل َمكَّةَ.  اْلَحَرَم ُمْحِرًما بَِحج   دََخَل فِيِه اإْلِ

َولَْو َطاَف اْلقَاِدُم َعْن فَْرٍض أَْو نَْذٍر، دََخَل فِيِه َطَواُف اْلقُدُوِم،  -

فَاَضِة اَل يَْدُخُل فِيِه َطَواُف اْلَودَاعِ  أِلَنَّ ُكالًّ ِمْنُهَما  ؛بِِخاَلِف َما لَْو َطاَف ِلْْلِ

َوِبِخاَلِف َما لَْو دََخَل اْلَمْسِجدَ  ،َمْقُصودٌ فِي نَْفِسِه، َوَمْقُصودُُهَما ُمْختَِلفٌ 

َها، فَ  امَ اْلَحرَ  إِنَّهُ اَل يَْحُصُل لَهُ تَِحيَّةُ اْلبَْيِت، فََوَجدَُهْم يَُصلُّوَن َجَماَعةً فََصالَّ

اَلةِ.  َوُهَو الطََّواُف، أِلَنَّهُ لَْيَس ِمْن ِجْنِس الصَّ

؛ َب الطََّواِف فَِريَضةً، ُحِسبَْت َعْن َرْكَعتَْي الطََّوافِ َولَْو َصلَّى: ُعقَي -

 لَْيَس فِي اْلَجِديِد َما يَُخاِلفُهُ.اْعتِبَاًرا ِبتَِحيَِّة اْلَمْسِجِد نُصَّ َعلَْيِه ِفي اْلقَِديم، وَ 

اَلةِ: لَْم يَتَعَدَّْد السُُّجودُ بِخِ  - اَلِف ُجْبَرانَاِت َولَْو تَعَدَّدَ السَّْهُو فِي الصَّ

ْحَرام َوقَْد  َرْغم أَْنِف الشَّْيَطاِن،أِلَنَّ اْلقَْصدَ بُِسُجوِد السَّْهِو  ؛اَل تَتَدَاَخلُ  اإْلِ

اَلةِ، لسَّْجدَتَيْ َحَصَل بِا ْحَراِم: َجْبُر َهتِْك ِن آِخَر الصَّ َواْلَمْقُصودُ بُِجْبَرانَاِت اإْلِ

 َجْبٌر فَاْختَلََف اْلَمْقُصودُ.اْلُحْرَمِة، فَِلُكل ِ َهتٍْك 

 َكفَى َحد  َواِحدٌ.؛ َولَْو َزنَى ِبْكٌر، أَْو َشِرَب َخْمًرا، أَْو َسَرَق ِمَراًرا -
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ُ َولَْو َزنَى أَْو َشِرَب، فَ  - ،أ فَعَادَ إلَى اْلَجِريَمِة،  قِيَم َعلَْيِه بَْعُض اْلَحد ِ

َب ثَاِنيًا  َزنَى فِي ُمدَّةِ التَّْغِريِب، دََخَل اْلبَاقِي فِي اْلَحد ِ الثَّانِي، َوَكذَا َلوْ  ُغر ِ

 َودََخلَْت ِفيِه بَِقيَّةُ اْلُمدَّةِ.

اٍت: َكَفى َحد   - ِ. َواِحدٌ أَْيًضا َولَْو قَذَفَهُ َمرَّ  فِي اأْلََصح 

ْجِم؟  - َولَْو َزَنى َوُهَو ِبْكٌر، ثُمَّ َزنَى َوُهَو ثَي ٌِب، َفَهْل يُْكتََفى بِالرَّ

فَاَل تَدَاُخَل اِلْختِاَلِف  ، َواْرتَدَّ؛َوْجَهاِن ِبِخاَلِف َما لَْو َسَرَق، َوَزنَى، َوَشِربَ 

 اْلِجْنِس.

ُر َعلَى ثُمَّ يُْقتَُل، أَْو يُْقتَصَ  َهْل يُْقَطعُ اْلُمَحاَربَِة، فَ َولَْو َسَرَق َوقَتََل فِي  -

ْلِب،  .َوَيْندَِرُج َحدُّ السَِّرقَِة فِي َحد ِ اْلُمَحاَربَِة؟ َوْجَهانِ  اْلقَتِْل َوالصَّ

تَْيِن، لَْم تَْلَزْمهُ ِبالثَّانِي َكفَّاَرةٌ  - نَّهُ أِلَ ؛ َولَْو َوِطَئ فِي َنَهاِر َرَمَضاَن َمرَّ

ْحَراِم ثَ  َصْوًما، لَْم يَُصاِدفْ   اِنيًا، فَإِنَّ َعلَْيِه َشاةً،ِبِخاَلِف َما لَْو َوِطَئ ِفي اإْلِ

 َواَل تَْدُخُل فِي اْلَكفَّاَرةِ ِلُمَصادَفَتِِه إْحَراًما لَْم َيِحلَّ ِمْنهُ.

َح الرَّ  - حَ  افِِعيُّ لُُزوَم فِْديَتَْيِن،َولَْو َلبَِس ثَْوبًا ُمَطيَّبًا، فََرجَّ  َوَصحَّ

يِب.  النََّوِويُّ َواِحدَةً اِلت َِحاِد اْلِفْعِل َوتَبَِعيَِّة الط ِ

َولَْو قَتََل اْلُمْحِرُم َصْيدًا فِي اْلَحَرِم لَِزَمهُ َجَزاٌء َواِحدٌ، َوتَدَاَخلَْت  -

َمهُ اْلُحْرَمتَاِن فِي َحق ِِه أِلَنَُّهَما ِمْن ِجْنٍس َواِحٍد، َكاْلقَاِرِن إذَا قَتََل َصْيدًا، لَزِ 

ِ َواْلعُْمَرةِ.  َجَزاٌء َواِحدٌ، َوإِْن َكاَن قَْد َهتََك بِِه ُحْرَمةَ اْلَحج 

َر اْلَوْطُء بُِشْبَهٍة َواِحدَةٍ، تَدَاَخَل اْلَمْهُر بِِخاَلِف َما إذَا تَعَدَّدَ  - َولَْو تََكرَّ

 ِجْنُس الشُّْبَهِة.

اْلبََكاَرةِ َواَل تَدَاُخَل اِلْختِاَلِف َولَْو َوِطَئ بُِشْبَهٍة ِبْكًرا َوَجَب أَْرُش  -

َواْلَمْهُر: نَْقدًا، َواأْلَْرُش:  ْرَش اْلبََكاَرة يَِجُب إبِاًل فَإِنَّ أَ  ،اْلِجْنِس َواْلَمْقُصود

 ِلْلِجنَايَِة َواْلَمْهر ِلاِلْسِتْمتَاعِ.

َط أََصابِعَهُ فَإِْن لَقَ ؛ َولَْو قََطَع َكاِمُل اأْلََصاِبع يَدًا نَاقَِصةً إْصبَعًا -

ِ َواَل يَتَدَاَخُل، أِلَنََّها لَْيَسْت ِمْن  اأْلَْربَعَةَ، فَلَهُ ُحُكوَمةُ أَْرَبعَِة أَْخَماِس اْلَكف 

ِ أَْيًضا، َوإِْن أََخذَ ِديَةَ اأْلََصابِع  ِجْنس اْلِقَصاِص َولَهُ ُحُكوَمةُ ُخُمِس اْلَكف 

يَِة فَدََخلَْت ِفيَها، ؛ ا ِمْن اْلَكف ِ اأْلَْربَعِ، فَاَل ُحُكوَمةَ ِلَمنَاِبِتهَ  أِلَنََّها ِمْن ِجْنِس الد ِ

ِ اِلْختِاَلِف اْلِجَهِة.  َولَهُ ُحُكوَمةُ ُخُمِس اْلَكف 
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: دََخلَْت فِي  ، ثُمَّ َماَت ِسَرايَةً (5)َطاِئفَ َولَْو أََزاَل أَْطَرافًا َولَ  - أَْو َحزَّ

 ِديَِة النَّْفس.

اْلِفْعلَْيِن َعْمدًا َواآْلَخُر َخَطأً، فَاَل تَدَاُخَل ِلاِلْختِاَلِف فَإِنَّ ِديَةَ َولَْو َكاَن أََحدُ 

لَةً َعلَى اْلعَاقِلَِة. َسةً ُمَؤجَّ  اْلعَْمِد ُمثَلَّثَةٌ َحالَّةٌ َعلَى اْلَجانِي، َوِديَةُ اْلَخَطِأ ُمَخمَّ

ُحُكوَمتَُها فِي ِديَِتَها، َوَكذَا  َولَْو قََطَع اأْلَْجفَاَن َوَعلَْيَها أَْهدَاٌب، دََخلَتْ  -

 الشَّاِرِب فِي ِديَِة الشَّفَِة،تَْدُخُل ُحُكوَمةُ الشَّْعِر ِفي ِديَة اْلُموِضَحِة، وَ 

ِ فِي ِديَة اأْلََصابِع.  َواأْلَْظفَاِر َواْلَكف 

ِعدَّةِ َق، ثُمَّ َوِطَئ فِي الْ َولَْو لَِزَمَها ِعدَّتَا َشْخٍص ِمْن ِجْنٍس، بِأَْن َطلَّ  -

 ِبِخاَلِف َما إذَا َكانَتَا ِلَشْخَصْيِن، بِأَْن َوِطَئ َغْيُرهُ بُِشْبَهٍة، اَل تَدَاُخَل. تَدَاَخلَتَا،

 ،َولَْو َكاَنتَا ِلَواِحٍد، َواْختَلََف اْلِجْنُس، بِأَْن َكانَْت اأْلُولَى ِبغَْيِر اْلَحْملِ  -

ُهَما:َوالثَّانِيَةُ بِِه، فََوْجهَ   اِلْختِاَلِف اْلِجْنِس.؛ َوقِيَل: اَل  التَّدَاُخل، اِن، أََصحُّ

  

                                                           
 اللطائف : كالعقل والسمع والبصر والشم. ( ـ5)
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 القاعدة اْلعَاِشَرةُ 

 ]إْعَماُل اْلَكََلم أَْولَى ِمْن إْهَماِلِه[
 ِمْن فُُروِعِه: 

، َوُحِمَل عَ  ِبَطْبٍل، َولَهُ َطْبُل لَْهوٍ  أَْوَصى َما لَوْ  - لَى َوَطْبُل َحْرٍب َصحَّ

 اْلَجائِِز.

، َوُحِمَل  َكاَن لَهُ ِزقُّ َخْمرٍ  ولَوْ  - ، فَأَْوَصى بِأََحِدِهَما َصحَّ َوِزقُّ َخل ٍ

.  َعلَى اْلَخل ِ

لَْو قَاَل ِلَزْوَجتِِه َوِحَماٍر: أََحدُُكَما َطاِلٌق، فَإِنََّها تَْطلُُق،  َوِمْنَها: -

؛اَل ذَِلَك َلَها َوأِلَْجنَِبيٍَّة َوقََصدَ اأْلَجْ بِِخاَلِف َما لَْو قَ   نَِبيَّةَ، يُْقبَُل ِفي اأْلََصح 

 ِلَكْوِن اأْلَْجنَِبيَّة ِمْن َحْيُث اْلُجْملَةُ قَابِلَةٌ.

دُ أَْواَلٍد، ُحِمَل لَْو َوقََف َعلَى أَْواَلِدِه، َولَْيَس لَهُ إالَّ أَْواَل  َوِمْنَها: -

ْهَما َعلَْيِهْم ِلتَعَذُِّر اْلَحِقيقَةِ   ِل.َوَصْونًا ِللَّْفِظ َعْن اإْلِ

َولَْيَس لَهُ إالَّ َرْجِعيَّاٌت ُطل ِْقَن  ْو قَاَل: َزْوَجاتِي َطَواِلُق،َما لَ  َونَِظيُرهُ: -

ْوَجاِت ِخاَلٌف. ْجِعيَِّة فِي ذَِلَك َمَع الزَّ  قَْطعًا، َوإِْن َكاَن فِي دُُخوِل الرَّ

ْذِف اْلفَاِء، فَإِنَّ قَاَل ِلَزْوَجتِِه: إْن دََخْلت الدَّاَر أَْنِت َطاِلٌق، ِبحَ  َوِمْنَها: -

ْهَماِل.َصْونً  َق اَل يَقَُع قَْبَل الدُُّخوِل،الطَّاَل   ا ِللَّْفِظ َعْن اإْلِ

ِ،  َوِمْنَها: - افِِعي  قَاَل ِلَزْوَجتِِه فِي ِمْصَر: أَْنِت َطاِلٌق فِي َمكَّةَ، فَِفي الرَّ

ِ: أَنََّها تَْطلُُق فِي اْلَحاِل، َوتَِبعَهُ  ْوَضِة. َعْن اْلبَُوْيِطي   فِي الرَّ

: َوَسبَبُهُ: أَنَّ اْلُمَطلَّقَةَ فِي بَلٍَد ُمَطلَّقَةٌ فِي بَاقِي اْلبِاَلِد. ْسنَِويُّ  قَاَل اإْلِ

ِ: أَنََّها اَل تَْطلُُق،  ِ، َعْن اْلبَُوْيِطي  قَاَل: لَِكْن َرأَْيت فِي َطبَقَاِت اْلعَبَّاِدي 

 َحتَّى تَْدُخَل َمكَّةَ.

 ُمتَِّجهٌ، فَإِْن ُحِمَل اْلَكاَلُم َعلَى فَائِدَةٍ أَْولَى ِمْن إْلغَائِِه.قَاَل: َوُهَو 

يَِّة َوِحْرَمانِِهمْ  إذَا تَعَاَرَض اأْلَْمُر َبْين إْعَطاِء بَْعِض  َوِمْنَها:  الذُّر ِ

ْعَطاُء أَْولَى ،تَعَاُرًضا اَل تَْرِجيَح فِيهِ  َغَرض أِلَنَّهُ اَل َشكَّ أَْقَرُب إلَى ؛ فَاإْلِ

 اْلَواقِِفيَن.

 فَْصٌل:
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 : القاعدةيَْدُخُل فِي َهِذِه 

 : قاعدة " التَّأِْسيُس أَْولَى ِمْن التَّأِْكيِد "

 َوفِيِه فُُروعٌ: تََعيََّن َعلَى التَّأِْسيس ؛ افَإِذَا دَاَر اللَّْفُظ بَْينَُهمَ 

ْيئًا، فَاأْلََصحُّ اْلَحْمُل أَْنِت َطاِلٌق، َولَْم َيْنِو شَ  قَاَل: أَْنِت َطاِلٌق، ِمْنَها: -

 َعلَى ااِلْسِتئْنَاِف.
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 القاعدة اْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ 

َماِن[  ]اْلَخَراُج بِالضَّ
َمْعنَاهُ َما َخَرَج ِمْن الشَّْيِء: ِمْن َغلٍَّة، َوَمْنَفعٍَة،  ،(5)َصِحيحٌ  ُهَو َحِديثٌ 

َوَعْيٍن، فَُهَو ِلْلُمْشتَِري ِعَوُض َما َكاَن َعلَْيِه ِمْن َضَماِن اْلِمْلِك، فَإِنَّهُ لَْو تَِلَف 

 اْلغُْرِم. اْلَمبِيُع َكاَن ِمْن َضَمانِِه، َفاْلغَلَّةُ لَهُ، ِليَُكوَن اْلغُْنُم فِي ُمقَابَلَةِ 

 القاعدة الثَّانَِيةَ َعْشَرةَ 

]  ]اْلُخُروُج ِمْن اْلِخََلِف ُمْستََحبٌّ
 فُُروُعَها َكِثيَرةٌ ِجدًّا اَل تََكادُ تُْحَصى: 

أْس بِاْلَمْسحِ،  فَِمْنَها: - اْسِتْحبَاُب الدَّْلِك فِي الطََّهاَرة، َواْسِتيعَاُب الرَّ

ِ بِاْلَماِء، َوال لََواِت، َوتَْرُك َصاَلِة اأْلَدَاِء َوَغْسُل اْلَمنِي  تَّْرِتيُب فِي قََضاِء الصَّ

ْبلُغ ثاََلَث َمَراِحَل، َوتَْرُكهُ فِيَما َخْلَف اْلقََضاِء، َوَعْكُسهُ، َواْلقَْصُر فِي َسفٍَر يَ 

حِ الَِّذي يَُسافُِر بِأَْهِلِه وَ  دُوَن ذَِلكَ  َوِكتَابَةُ اْلعَْبِد  أَْواَلِدِه، َوتَْرُك اْلَجْمعِ،َوِلْلَمالَّ

َماَمِة. َواْجتِنَاُب اْستِْقبَاِل اْلِقْبلَِة َواْستِْدبَ  ِ اْلَكُسوِب، َوِنيَّةُ اإْلِ اِرَها َمَع اْلقَِوي 

اَلةَ إذَا َرأَى اْلَماءَ  السَّاتِِر، َوقَْطعُ  ِم الصَّ ُخُروًجا ِمْن ِخاَلِف َمْن ؛ اْلُمتَيَم ِ

بَا،  أَْوَجَب اْلَجِميَع، َوَكَراَهةُ  َوِنَكاُح اْلُمَحل ِل ُخُروًجا ِمْن اْلِحيَِل فِي بَاِب الر ِ

َمهُ  ، ُخُروًجا ِمْن ، ِخاَلِف َمْن َحرَّ ِ َوَكَراَهةُ َصاَلةِ اْلُمْنفَِرد َخْلَف الصَّف 

َماِم ِباَل ُعْذٍر، َوااِلْقتِدَاُء فِي  ِخاَلِف َمْن أَْبَطلََها، َوَكذَا َكَراَهةُ ُمفَاَرقَِة اإْلِ

اَلةِ   ُخُروًجا ِمْن ِخاَلِف َمْن لَْم يُِجْز ذَِلَك.؛ ِخاَلِل الصَّ

 تَْنبِيهٌ:

 ِلُمَراَعاِة اْلِخََلِف ُشُروٌط: 

أَْن اَل يُوقَِع ُمَراَعاتُهُ فِي ِخاَلٍف آَخَر، َوِمْن ثَمَّ َكاَن فَْصُل  أََحدَُها:

ِخاَلَف أَِبي َحنِيفَةَ أِلَنَّ ِمْن اْلعُلََماِء َمْن  َل ِمْن َوْصِلِه، َولَْم يَُراعَ اْلِوتِْر أَْفضَ 

 اَل يُِجيُز اْلَوْصَل.

ِفي  َوِمْن ثَمَّ ُسنَّ َرْفُع اْليَدَْينِ ؛ أَْن اَل يَُخاِلَف ُسنَّةً ثَابِتَةً  الثَّانِي:

اَلةِ، َولَْم يُبَالَ  اَلةَ ِمْن اْلَحنَفِ  الصَّ أِلَنَّهُ ثَابٌِت ؛ يَّةِ ِبَرأْيِ َمْن قَاَل بِإِْبَطاِلِه الصَّ

 ِ  ِمْن ِرَوايَِة نَْحِو َخْمِسيَن َصَحابِيًّا. @َعْن النَّبِي 

                                                           
 وقال : حسن صحيح. 2/262، والترمذي2/748"الخراج بالضمان" رواه أبو داود  ( ـ5)
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ْوُم  ِبَحْيُث اَل يُعَدُّ َهْفَوةً،؛ هُ أَْن يَْقَوى ُمْدَركَ  الثَّاِلُث: َوِمْن ثَمَّ َكاَن الصَّ

.َولَْم يُبَاِل بَِقْوِل ؛ فِي السَّفَِر أَْفَضَل ِلَمْن قَِوَي َعلَْيهِ   دَاُود: إنَّهُ اَل يَِصحُّ
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 القاعدة الثَّاِلثَةَ َعْشَرةَ 

ْفعِ[  ]الدَّْفُع أَْقَوى ِمْن الرَّ
 َوِمْن ذَِلَك: 

ْوجِ َمْنُع َزْوَجتِِه ِمْن َحج  اْلفَْرِض، َوَلْو َشَرَعْت فِيِه بَِغْيِر إْذنِِه،  - ِللزَّ

 فَِفي َجَواِز تَْحِليِلَها َقْواَلِن.

ِم، َيْمنَُع الدُُّخوَل فِيَها، َوفِي أَثْنَائَِها  - اَلةِ ِلْلُمتَيَم ِ َوُوُجودُ اْلَماِء قَْبَل الصَّ

 اَل يُْبِطلَُها، َحْيُث تَْسقُُط بِِه.

ين اْلَمانِع ِمْن الن َِكاحِ يَْدَفعُهُ اْبتِدَاًء، َواَل يَْرفَعُهُ فِي  - َواْخِتاَلُف الد ِ

 َعلَى اْنِقَضاِء اْلِعدَّةِ. اأْلَثْنَاِء، َبْل يُوقَفُ 

َماَمِة اْبتِدَاًء، َولَْو َعَرَض فِي اأْلَثْنَاِء، لَْم  - َواْلِفْسُق: يَْمنَُع اْنِعقَادَ اإْلِ

 يَْنعَِزْل.

ابِعَةَ َعْشَرةَ   القاعدة الرَّ

َخُص اَل تُنَاُط بِاْلَمعَاِصي[  ]الرُّ
َشْيئًا ِمْن ُرَخِص السَّفَر: ِمْن َوِمْن ثَمَّ اَل يَْستَِبيُح اْلعَاِصي بَِسفَِرِه 

اِحلَِة، َوتَْرك  اْلقَْصر َواْلَجْمع َواْلِفْطِر َواْلَمْسحِ ثاََلثًا، َوالتَّنَقُِّل َعلَى الرَّ

 إلَْيِه ِلْلعََطِش َواْحتَاَج  َجدَ اْلعَاِصي بَِسفَِرِه َماءً َوَلْو وَ ؛ اْلُجُمعَِة، َوأَْكل اْلَمْيتَةِ 

ُم بِاَل ِخاَلف، لَهُ اللَْم يَُجْز  أِلَنَّهُ ؛ َوَكذَا َمْن بِِه َمَرض َوُهَو َعاٍص بَِسفَِرهِ تَّيَمُّ

 قَاِدٌر َعلَى التَّْوبَِة.

ي إلَى اْلَهاَلكِ  ِم يَُؤد ِ  ؟فَإِْن قِيَل: تَْحِريُم اْلَمْيتَِة َوالتَّيَمُّ

 تََهى.فَاْلَجَواُب: أَنَّهُ قَاِدٌر َعلَى اْستِبَاَحتِِه بِالتَّْوبَِة، انْ 

ُهَما: نَعَْم  َوَهْل َيُجوُز ِلْلعَاِصي بَِسفَِرِه: َمْسُح اْلُمِقيِم؟ َوْجَهاِن: أََصحُّ

 أِلَنَّ ذَِلَك َجائٌِز بِاَل َسفٍَر.

  َوالثَّانِي: اَل، تَْغِليًظا َعلَْيِه، َكأَْكِل اْلَمْيتَِة.

 تَْنبِيهٌ:

َخُص: اَل تُنَاُط بِالْ "  :َمْعنَى َقْولُنَا ْخَصِة  :" َمعَاِصيالرُّ أَنَّ فِْعَل الرُّ

َمتَى تََوقََّف َعلَى ُوُجوِد َشْيٍء، نُِظَر فِي ذَِلَك الشَّْيِء، فَإِْن َكاَن تَعَاِطيِه فِي 
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ْخَصة، َوإِالَّ فَاَل، َوبَِهذَا َيْظَهُر اْلفَْرُق َبْين  نَْفِسِه َحَراًما، اْمتَنََع َمعَهُ فِْعُل الرُّ

 السَّفَِر َواْلَمْعِصيَِة فِيِه:اْلَمْعِصيَِة بِ 

، َعاٍص بِالسَّفَرِ  َسافُِر ِلْلَمْكِس، َوَنْحُوهُ فَاْلعَْبدُ اآْلِبُق، َوالنَّاِشَزةُ، َواْلمُ 

َوَمْن َسافََر ُمبَاًحا، فََشِرَب اْلَخْمَر ِفي َسفَِرِه، َفُهَو َعاٍص فِيِه، أَْي ُمْرتَِكُب 

فَنَْفُس السَّفَِر: لَْيَس َمْعِصيَةً، َواَل آِثًما بِِه فَتُبَاُح ؛ احِ اْلَمْعِصيَِة فِي السَّفَِر اْلُمبَ 

َخصُ   .فِيِه الرُّ
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 القاعدة اْلَخاِمَسةَ َعْشَرةَ 

] ْخَصةُ اَل تُنَاُط بِالشَّك ِ  ]الرُّ
 َوِمْن فُُروِعَها:

أِلَنَّهُ لَْم يُْدِخْلُهَما ؛ أَنَّهُ إذَا َغَسَل إْحدَى ِرْجَلْيِه َوأَْدَخَلَها، اَل يَْستَبِيحُ  -

 َطاِهَرتَْيِن. 

 ْسِل: ِلَمْن َشكَّ فِي َجَواِز اْلَمْسحِ.ُوُجوُب اْلغ -

تَْماِم ِلَمْن َشكَّ فِي َجَواِز اْلقَْصر، َوذَِلَك فِي ُصَوٍر  - َوُوُجوُب اإْلِ

دَةٍ.  ُمتَعَد ِ

 القاعدة السَّاِدَسةَ َعْشَرةَ 

َضا بِالشَّْيِء ِرًضا بَِما   يَتََولَّدُ ِمْنهُ[]الر ِ
 َوِمْن فُُروِعَها:

ْوَجْيِن ِبعَْيِب َصاِحبِهِ  -  ِخيَاَر لَهُ َعلَى فََزادَ: َفاَل ؛ َرِضَي أََحدُ الزَّ

  الصَِّحيحِ.

اِهِن فِي َضْرِب اْلعَْبِد اْلَمْرُهوِن، فََهلََك فِي  َوِمْنَها: - أَِذَن اْلُمْرتَِهُن ِللرَّ

ْرِب،ا فَاَل َضَماَن أِلَنَّهُ تََولَّدَ ِمْن َمأْذُوٍن فِيِه، َكَما َلْو أَِذَن فِي اْلَوْطِء  لضَّ

 فَأَْحبََل.

َرى، َفَهْدٌر، َعلَى قَاَل َماِلُك أَْمِرِه: اْقَطْع يَِدي، فَفََعَل، فَسَ  َوِمْنَها: -

  اأْلَْظَهر.

  اَل َضَماَن.َحدًّا، فََسَرى: فَ  لَْو قُِطَع قَِصاًصا، أَوْ  َوِمْنَها: -

ْحَرام  َوِمْنَها: - ْحَراِم، فََسَرى إلَى َمْوِضعٍ آَخَر َبْعدَ اإْلِ تََطيََّب َقْبَل اإْلِ

 فَاَل فِْديَةَ فِيِه.

َث ِمْنهُ.  َوِمْنَها: - َمَحل  ااِلْسِتْجَماِر َمْعفُو  َعْنهُ، فَلَْو َعِرَق فَتَلَوَّ

 فَاأْلََصحُّ اْلعَْفُو.

إلَى َجْوفِِه، َولَْم َماُء اْلَمْضَمَضة، أَْو ااِلْسِتْنَشاِق  لَْو َسبَقَ  َوِمْنَها: -

ِ ِبِخاَلِف َما إذَا بَالََغ؛لَْم يُْفِطْر فِي اأْلَصَ  يُبَاِلغْ  ٍ َعْنهُ.أِلَنَّهُ  ح    تََولُّدٌ ِمْن َمْنِهي 
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ِب َكَضرْ  ِة:َما َكاَن َمْشُروًطا بَِساَلَمِة اْلعَاقِبَ القاعدة  َويُْستَثْنَى ِمنْ 

ِ، َوتَْعِزيِر اْلَحاِكمَ  ْوجِ، َواْلَوِلي  َوِإْخَراجِ اْلَجنَاحِ  اْلُمعَل ِِم، َوالزَّ
 ، َونَْحِو ذَِلَك.(9)

 القاعدة السَّابِعَةَ َعْشَرةَ 

 ]السَُّؤاُل ُمعَادٌ فِي اْلَجَواِب[
فَقَاَل: َنعَْم َكاَن فَلَْو قِيَل لَهُ َعَلى َوْجِه ااِلْستِْخبَاِر: أََطلَّْقت َزْوَجتََك؟   -

 َوَلْو َكاَن َكاِذبًا. ، يَُؤاَخذُ بِِه فِي الظَّاِهِر،إْقَراًرا بِهِ 

ْنَشاِء، فَاْقتََصَر َعلَى قَْوِلِه: َنعَْم،   - َولَْو ِقيَل ذَِلَك َعلَى َوْجِه اْلتَِماِس اإْلِ

 فَقَْواَلِن:

  أَنَّهُ ِكنَايَةٌ اَل يَقَُع إالَّ بِالن ِيَِّة. أََحدُُهَما:

أِلَنَّ السَُّؤاَل ُمعَادٌ فِي اْلَجَواِب، فََكأَنَّهُ ؛ َوُهَو اأْلََصحُّ َصِريحٌ  َوالثَّانِي:

 .قَاَل: َطلَّْقتَها

ْوُج الطَّاَلَق دُونَ ،َولَْو قَالَْت: أَِبن ِي بِأَْلٍف، فََقاَل: أََبْنتُكِ  - َها، َونََوى الزَّ

 فََوْجَهاِن:

أِلَنَّ َكاَلَمهُ َجَواٌب َعلَى ُسَؤاِلَها، َفَكأَنَّ ؛ اَل يَقَُع الطَّاَلقُ  أََحدُُهَما:

السَُّؤاَل ُمعَادٌ فِي اْلَجَواب، َوِهَي لَْم يُوَجْد ِمْنَها اْلقَبُوُل ِلعَدَِم ِنيَّة اْلِفَراق، 

 َوُهَو إنََّما َرِضَي بِِعَوٍض. 

أِلَنَّهُ ؛ َويُْحَمُل ذَِلَك َعلَى اْبتِدَاِء ِخَطاٍب ِمْنهُ  أَنَّهُ يَقَُع َرْجِعيًّا، َوالثَّانِي:

 .ُمْستَِقل  ِبنَْفِسهِ 

ْقَرار ُكلُهَ َوِمْن فُُروع القاع  ا:دة: َمَسائُِل اْْلِ

فَقَاَل: َنعَْم، أَْو َلْيَس َعلَْيك َكذَا، فَقَاَل أََجْل ؛ إذَا قَاَل: ِلي َعْندك َكذَا -

 فِي الصُّوَرتَْيِن، َفُهَو إْقَراٌر ِبَما َسأَلَهُ َعْنهُ.

ا ِبَما َعدَا  - َولَْو قَاَل: ِلي َعلَْيك ِمائَةٌ، فَقَاَل: إالَّ ِدْرَهًما، فَِفي َكْونِِه ُمِقرًّ

ُهَما: اْلَمْنعُ  ْقَراَر اَل َيثْبُُت بِاْلَمْفُهوِم.؛ اْلُمْستَثَْنى َوْجَهاِن أََصحُّ  أِلَنَّ اإْلِ

  
                                                           

الجناح: الروشن وهو الرف والشرفة. المعجم الوسيط مادة جنح و)رشن(. تبرز على الطريق أو  ( ـ5)
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 القاعدة الثَّاِمَنةَ َعْشَرةَ 

 ]اَل يُْنَسُب ِللسَّاِكِت قَْوٌل[
 َوِلَهذَا: 

لَْو َسَكَت َعْن َوْطِء أََمتِِه اَل يَْسقُُط اْلَمْهُر قَْطعًا، أَْو َعْن قَْطعِ ُعْضٍو  -

َضَمانُهُ، بِاَل ِمْنهُ، أَْو إتاَْلِف َشْيٍء ِمْن َماِلِه َمَع اْلقُْدَرةِ َعلَى الدَّْفعِ لَْم يَْسقُْط 

 ِخاَلٍف، ِبِخاَلِف َما لَْو أَِذَن فِي ذَِلَك.

ْذِن  ااِلْستِئْذَان فِي الن َِكاحِ، َولَْو َسَكتَْت الثَّي ُِب ِعْندَ  - لَْم يَقُْم َمقَاَم اإْلِ

 قَْطعًا.

اِر. اَل َولَْو َعِلَم اْلبَائُِع ِبَوْطِء اْلُمْشتَِري اْلَجاِريَةَ فِي ِمْقدَاِر ُمدَّةِ اْلِخيَ  -

.ِ  يَُكوُن إَجاَزةً فِي اأْلََصح 

َولَْو ُحِمَل ِمْن َمْجِلس اْلِخيَاِر، َولَْم يُْمنَْع ِمْن اْلَكاَلِم. لَْم َيْبُطْل ِخيَاُرهُ  -

.ِ  فِي اأْلََصح 

 َوَخَرَج َعْن القاعدة ُصَوٌر: ِمْنَها: 

قَْطعًا، َوِلَسائِِر اْلعََصبَِة  ُسُكوتَُها فِي الن َِكاحِ إْذٌن ِلأْلَِب َواْلَجد ِ  اْلبِْكرُ  -

.  َواْلَحاِكِم فِي اأْلََصح 

ُسُكوُت اْلُمدََّعى َعلَْيِه َعْن اْلَجَواِب، بَْعدَ َعْرِض اْليَِميِن  :َوِمْنَها -

 َوتَُردُّ اْليَِميُن َعلَى اْلُمدَِّعي.لُهُ َكاْلُمْنِكِر النَّاِكِل، َعلَْيِه، يَْجعَ 

ةِ نََقَض بَ لَْو  َوِمْنَها: - مَّ َواَل  وَن بَِقْولٍ َولَْم يُْنِكْر اْلبَاقُ  ْعُض أَْهِل الذ ِ

 اْنتَقََض فِيِهْم أَْيًضا. ؛فِْعٍل، َبْل َسَكتُوا

 لَْو َرأَى السَّي ِدُ َعْبدَهُ يُتِْلُف َمااًل ِلَغْيِرِه، َوَسَكَت َعْنهُ َضِمنَهُ. َوِمْنَها: -

لَقَهُ اْلَحاَلُل َمَع اْلقُْدَرةِ َعلَى َمْنِعِه إذَا َسَكَت اْلُمْحِرم، َوقَْد حَ  َوِمْنَها: -

.  لَِزَمهُ اْلِفْديَةُ َعلَى اأْلََصح 

َصحَّ اْلَبْيُع، َواَل يُْشتََرُط  اْلبَاِلَغ، َوُهَو َساِكٌت، ْبدَ لَْو بَاَع اْلعَ  َوِمْنَها: -

.ِ  أَْن يَْعتَِرَف بِأَنَّ اْلبَائَِع َسي ِدُهُ فِي اأْلََصح 

ُل َمْنِزلَةَ نُْطِقِه فِي َعلَى الشَّْيخ َوُهَو َساِكٌت يُنَّزَ ِقَراَءةُ الْ  َوِمْنَها: -

.ِ  اأْلََصح 
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 القاعدة التَّاِسعَة َعْشَرة

 ]َما َكاَن أَْكثََر فِْعًَل َكاَن أَْكثََر فَْضًَل[
 .(5)َرَواهُ ُمْسِلمٌ « أَْجُرِك َعلَى قَْدِر نََصبِكِ »ِلعَائَِشةَ  @أَْصلُهُ قَْولُهُ 

 َوِمْن ثَمَّ: 

ِلِزيَادَةِ الن ِيَِّة، َوالتَّْكبِيِر، ؛ َكاَن فَْصُل اْلِوتِْر أَْفَضَل ِمْن َوْصِلهِ  -

 َوالسَّاَلِم. 

َوُمْضَطِجعًا  لن ِْصِف ِمْن َصاَلةِ اْلقَائِم،َوَصاَلةُ النَّْفِل قَاِعدًا َعلَى ا -

 َعلَى الن ِْصِف ِمْن اْلقَاِعِد.

 ِن أَْفَضُل ِمْن اْلِقَراِن.َوإِْفَرادُ النُُّسَكيْ  -

َوُر:  َوَخَرَج َعْن ذَِلَك الصُّ

تَْمام بَِشْرِطِه. اأْلُولَى: -  اْلقَْصُر أَْفَضُل ِمْن اإْلِ

ُل  َوأَْكثَُرَها: اثَْنتَا َعْشَر، الضَُّحى أَْفَضلَُها ثََماٍن، الثَّانِيَةُ: - َواأْلَوَّ

يًا بِِفْعِلهِ   .@ أَْفَضُل، تَأَس ِ

ةً فِي اْلَجَماَعِة أَْفَضُل ِمْن فِْعِلَها َوْحدَهُ َخْمًسا  الثالثةُ: - اَلةُ َمرَّ الصَّ

ةً.  َوِعْشِريَن َمرَّ

لََوات، َمَع أَنََّها أَْقَصُر  الرابعَةُ: - ْبحِ أَْفَضُل ِمْن َسائِِر الصَّ َصاَلةُ الصُّ

 ِمْن َغْيِرَها.

 تَْخِفيُف َرْكَعتَْي اْلفَْجِر، أَْفَضُل ِمْن تَْطِويِلِهَما. الخامَسةُ: -

ُك ِبَها أَْفَضُل ِمْن  السادسة: - التََّصدُُّق بِاأْلُْضِحيَِّة َبْعد أَْكل لُقٍَم يُتَبَرَّ

 التََّصدُّق ِبَجِميِعَها.

ْحَراُم ِمْن اْلِميقَاِت أَْفَضُل ِمْنهُ ِمْن دَُوْيَرِة أَْهلِ  السابعة: - ِه فِي اإْلِ

 اأْلَْظَهِر.

يًا بِِفْعِلِه  الثامنة: - ، َواْلُوقُوُف َراِكبًا أَْفَضُل ِمْنهُ َماِشيًا، تَأَس ِ  @اْلَحجُّ
. 
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 القاعدة اْلِعْشُرونَ 

ي أَْفَضُل ِمْن اْلقَاِصِر[  ]اْلُمتَعَد ِ
أِلَنَّهُ أَْسقََط ؛ ِلْلقَائِِم بَِفْرِض اْلِكفَايَة َمِزيَّةٌ َعلَى اْلعَْين قيلَوِمْن ثَمَّ 

ِة.  اْلَحَرَج َعْن اأْلُمَّ

: َطلَُب اْلِعْلِم، أَْفَضُل ِمْن َصاَلةِ النَّافِلَة.  َوقَاَل الشَّافِِعيُّ

ْطاَلُق أَْيًضا، َوأَْنَكَر الشَّْيُخ ِعزُّ الد ِ  قَاِصُر َوقَاَل: قَْد يَُكوُن الْ يِن َهذَا اإْلِ

يَماِن، دَقَِة:  @النَّبِيُّ  َوقَْد قَدَّمَ  أَْفَضَل َكاإْلِ اَلةِ َعلَى الصَّ التَّْسبِيَح َعِقَب الصَّ

اَلةُ خَ »َوقَاَل:   .(5)«ْيُر أَْعَماِلُكْم الصَّ

، ثُمَّ ِجَهادٌ فِي َسِبيِل اهللَوُسئَِل أَيُّ اأْلَْعَماِل أَْفَضُل؟ فَقَاَل: إيَماٌن بِ »

 َرةٌ.َوَهِذِه ُكل َها قَاِص ، (1)«ج  َمْبُرورٌ ، ثُمَّ حَ هللا

ْحيَاِء: أَنَّ أَْفَضَل الطَّاَعاِت َعلَى قَْدِر  ِ ِفي اإْلِ ثُمَّ اْختَاَر تََبعًا ِلْلغََزاِلي 

 اْلَمَصاِلح النَّاِشئَِة َعْنَها.

  

                                                           
، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه، وهو من بالغات مالك 766ح  9/909رواه ابن ماجه  ( ـ5)

 .7/82في الموطأ 
 .42ح  9/44، ومسلم 77ح  9/98متفق عليه: رواه البخاري  ( ـ1)
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 القاعدة اْلَحاِديَةُ َواْلِعْشُرونَ 

 ]اْلفَْرُض أَْفَضُل ِمْن النَّْفِل[
بُوَن ِبِمثِْل أَدَاِء » :فِيَما َيْحِكيِه َعْن َرب ِهِ  @قَاَل  َب إلَيَّ اْلُمتَقَر ِ َوَما تَقَرَّ

 . (5)َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ « َما اْفتََرْضُت َعلَْيِهمْ 

: َوَهذَا أَْصُل ُمطَِّردٌ اَل َسبِيَل إلَى نَْقِضِه بَِشْيٍء ِمْن  قَاَل اْبُن السُّْبِكي 
َوِر، َوقَْد اُْستُثِْنَي فُُروعٌ:  الصُّ

اْلُمْعِسِر فَإِنَّهُ أَْفَضُل ِمْن إْنَظاِرِه، َوإِْنَظاُرهُ َواِجٌب،  إْبَراءُ  أََحدَُها:
.  َوإِْبَراُؤهُ ُمْستََحب 

دُّ َواِجٌب، َوااِلْبتِدَاُء أَْفَضُل،  الثَّانِي: اْبتِدَاُء السَّاَلِم، فَإِنَّهُ ُسنَّةٌ: َوالرَّ
 .(1)«َوَخْيُرُهَما الَِّذي َيْبدَأُ َصاِحبَهُ بِالسَّاَلمِ » @ِلقَْوِلِه 

َح  الثالُث: اْلُوُضوُء َقْبَل اْلَوْقِت ُسنَّةٌ َوُهَو أَْفَضُل ِمْنهُ فِي اْلَوْقِت َصرَّ
 بِِه اْلقَُموِليُّ فِي اْلَجَواِهِر َوإِنََّما يَِجُب َبْعدَ اْلَوْقِت، َوقُْلت قَِديًما:

عِ َعابِييدٍ اْلفَييْرُض   أَْفَضييُل ِمييْن تََطييوُّ
 

 ْو قَيييْد َجييياَء ِمْنيييهُ بِيييأَْكثَرِ َحتَّيييى َولَييي
 

ييييَر قَْبييييَل َوْقييييٍت َواْبتِييييدَا  إالَّ التََّطهُّ
 

 (4)رِ ـِ ِللسَّييييياَلِم َكيييييذَاَك إْبيييييَرا ُمْعسييييي
 

 القاعدة الثَّانَِية َواْلِعْشُرونَ 

أَْولَى ِمْن اْلُمتَعَل ِقَة ]اْلفَِضيلَةُ اْلُمتَعَل ِقَةُ بِنَْفِس اْلِعبَادَة 
 بَِمَكانَِها[

ُج َعلَْيَها َمَساِئُل َمْشُهوَرةٌ:   َوَيتََخرَّ

اَلةِ َخاِرَجَها فَإِْن لَْم ِمْنَها:  - اَلةُ فِي َجْوِف اْلَكْعبَِة أَْفَضُل ِمْن الصَّ الصَّ
 ْفَضُل.يَْرُج فِيَها اْلَجَماَعة َوَكانَْت َخاِرَجَها فَاْلَجَماَعة َخاِرَجَها أَ 

فَلَْو َكاَن ، َصاَلةُ اْلفَْرِض فِي اْلَمْسِجد أَْفَضُل ِمْنهُ ِفي َغْيِرهِ  َوِمْنَها: -

َمْسِجدٌ اَل َجَماَعةَ فِيِه َوُهنَاَك َجَماَعةٌ فِي َغْيِرِه فََصاَلتَُها َمَع اْلَجَماَعِة 

 َخاِرَجهُ أَْفَضُل ِمْن ااِلْنِفَراِد فِي اْلَمْسِجِد.

أِلَنَّ فِْعلََها  ؛َصاَلةُ النَّْفِل فِي اْلبَْيِت أَْفَضُل ِمْنَها فِي اْلَمْسِجدِ َوِمْنَها:  -

ْخاَلِص َوأَْبعَدُ فِي اْلبَْيِت فَِضيلَةٌ تَتَعَلَُّق بَِها، فَإِنَّهُ َسبٌَب ِلتَ  َماِم اْلُخُشوع َواإْلِ
                                                           

رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ:" وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه".  ( ـ5)
 .7207ح  4/902صحيح البخاري 

 .7270ح8/9148، ورواه مسلم 7066ح  4/79متفق عليه: رواه البخاري ( ـ1)
 .المكثرِ  عقد اإلمامِ  هتمم ب زاد السفاريني رحمه هللا الختان فقال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... ( ـ4)
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يَاِء َوشبْ  ِهِه َحتَّى أَنَّ َصاَلةَ النَّْفِل فِي بَْيتِِه أَْفَضُل ِمْنَها فِي َمْسِجِد ِمْن الر ِ

 ِ  ِلذَِلَك. @النَّبِي 

،  َوِمْنَها: - َمُل ُمْستََحب  اْلقُْرُب ِمْن اْلَكْعَبِة فِي الطََّواِف ُمْستََحب  َوالرَّ

 ِمْن اْلَجْمعِ َبْيَنُهَما َولَْم 
ْحَمةُ َمُل َمَع اْلقُْرِب، َوأَْمَكنَهُ فَلَْو َمَنعَتْهُ الزَّ يُْمِكْنهُ الرَّ

َمِل َمَع اْلبُْعِد أَْولَى ِمْن اْلُمَحافََظِة َعلَى اْلقُْرِب  َمَع اْلبُْعِد، فَاْلُمَحافََظةُ َعلَى الرَّ

 بِاَل َرَمٍل، ِلذَِلَك.
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 َوَخَرَج َعْن ذَِلَك ُصَوٌر: ِمْنَها: 

َمْسِجِد اْلقَِريِب إذَا َخِشَي التَّْعِطيَل لَْو لَْم اْلَجَماَعةُ اْلقَِليلَةُ فِي الْ  -

 أَْفَضل ِمْن اْلَكثِيَرةِ فِي َغْيِرِه. يَْحُضْر فِيهِ 

 .اْلَجَماَعةُ فِي اْلَمْسِجِد أَْفَضُل ِمْنَها فِي َغْيِرِه َوإِْن َكثَُرتْ  ومنها -

 القاعدة الثَّاِلثَةُ َواْلِعْشُرونَ 

  ِلَواِجٍب[]اْلَواِجُب اَل يُتَْرُك إالَّ 
َوَعبََّر َعْنَها قَْوٌم بَِقْوِلِهْم: " َما َكاَن َمْمنُوًعا إذَا َجاَز َوَجَب "، َوِفيَها 

 فُُروعٌ: 

 قَْطُع اْليَِد ِفي السَِّرقَِة، لَْو لَْم َيِجْب لََكاَن َحَراًما. ِمْنَها: -

 إقَاَمةُ اْلُحدُوِد َعلَى ذَِوي اْلَجَرائِم.َوِمْنَها:  -

. َوِمْنَها: -  ُوُجوُب أَْكِل اْلَمْيتَِة ِلْلُمْضَطر ِ

اْلِختَاُن، لَْو لَْم َيِجْب لََكاَن َحَراًما ِلَما فِيِه ِمْن قَْطعِ ُعْضٍو  َوِمْنَها: -

 َوَكْشِف اْلَعْوَرةِ، َوالنََّظِر إلَْيَها.

ِد اأْلَوَّ َوِمْنَها:  - ِل، يَِجُب ِلُمتَابَعَِة اْلعَْودُ ِمْن قِيَاِم الثَّاِلثَِة إلَى التََّشهُّ

َماِم َواْلُمْنفَِردِ  َماِم أِلَنََّها َواِجبَةٌ، َواَل َيُجوُز ِلْْلِ أِلَنَّهُ تَْرُك فَْرٍض ِلُسنٍَّة ؛ اإْلِ

 َوَكذَا اْلعَْودُ إلَى اْلقُنُوِت.

؛ فَعُْذرٌ  التََّنْحنُُح ِبَحْيُث َيْظَهُر َحْرفَاِن، إْن َكاَن أِلَْجِل اْلِقَراَءةِ  َوِمْنَها: -

 أِلَنَّهُ ُسنَّةٌ.؛ أِلَنَّهُ ِلَواِجٍب أَْو ِلْلَجْهِر فَاَل 

 : َوَخَرَج َعْن َهِذِه القاعدة ُصَورٌ 

اَل َيِجبَاِن، َولَْو لَْم يُْشَرَعا لَْم  لسَّْهو، َوُسُجودُ الت ِاَلَوِة؛ُسُجودُ ا ِمْنَها: -

 يَُجوَزا.

 لَْم يَُجْز.  َيِجُب، َولَْو لَْم يُْشَرعْ النََّظُر إلَى اْلَمْخُطوبَِة، اَل  َوِمْنَها: -

قِيُق اْلَكُسوُب، َوقَْد َكانَْت  َوِمْنَها: - اْلِكتَابَةُ اَل تَِجُب إذَا َطلَبََها الرَّ

 أِلَنَّ السَّي ِدَ اَل يُعَاِمُل َعْبدَهُ. ؛اْلُمعَاَملَةُ قَْبلََها َمْمنُوَعةً 

اَلةِ: اَل يَِجُب، َولَْو لَْم يُْشَرْع لََكاَن ُمْبِطاًل  :َوِمْنَها - قَتُْل اْلَحيَِّة فِي الصَّ

اَلةِ.  ِللصَّ
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ُ ُرُكوعٍ ِفي َصاَلةِ اْلُكُسوِف: اَل يَِجُب، َولَْو لَْم يُْشَرْع  َوِمْنَها: - ِزيَادَة

 لَْم يَُجْز. 

ابِعَةُ َواْلِعْشُرونَ   القاعدة الرَّ

َم اأْلَْمَرْيِن بُِخُصوِصِه اَل يُوِجُب أَْهَونَُهَما ]َما أَْوَجَب أَْعظَ  

 بِعُُموِمِه[

 َوفِيَها فُُروٌع:

انِي التَّْعِزيُر بِاْلُماَلَمَسِة َواْلُمفَاَخذَةِ فَإِنَّ  ِمْنَها: - اَل َيِجُب َعلَى الزَّ

 أَْعَظم اأْلَْمَرْيِن َوُهَو اْلَحدُّ قَْد َوَجَب.

لَْم يُوِجْب أَْهَوَن اأْلَْمَرْيِن َوُهَو اْلَجْلدُ بِعُُموِم  ِزنَا اْلُمْحَصنِ  َوِمْنَها: -
 .َكْونِِه ِزنًا

ِحيحِ بِعُُموِم  َوِمْنَها: - ، اَل يُوِجُب اْلُوُضوُء َعلَى الصَّ ُخُروُج اْلَمِني 
 ْمَرْيِن.َكْونِِه َخاِرًجا، فَإِنَّهُ قَْد أَْوَجَب اْلغُْسَل، الَِّذي ُهَو أَْعَظُم اأْلَ 

 َونُِقَضْت َهِذِه القاعدة بُِصَوٍر:
لَِزَمهُ اْلَمْهُر َوأَْرُش اْلَبَكاَرةِ َواَل  َمْن اْشتََرى فَاِسدًا َوَوِطئَ  ِمْنَها: -

 يَْندَِرُج فِي اْلَمْهِر. 

نَا فَُرِجَم، ثُمَّ َرَجعُوا: اُْقتُصَّ  َوِمْنَها: - لَْو َشِهدُوا َعلَى ُمْحَصٍن بِالز ِ
اًل.ِمْنهُ   ْم، َويَُحدُّوَن ِلْلقَْذِف أَوَّ

َمْن قَاتََل ِمْن أَْهِل اْلَكَماِل أَْكثََر ِمْن َغْيِرِه يُْرَضخ لَهُ َمَع  َوِمْنَها: -
 .السَّْهمِ 

 القاعدة اْلَخاِمَسةُ َواْلِعْشُرونَ 

 ]َما ثَبََت بِالشَّْرعِ ُمقَدٌَّم َعلَى َما ثَبََت بِالشَّْرِط[
 يَِصحُّ نَْذُر اْلَواِجِب.َوِلَهذَا اَل  -

ْجعَةَ َولَْو قَاَل: َطلَّْقتُِك بِأَلْ  - َسَقَط قَْولُهُ " بِأَْلٍف "  ٍف َعلَى أَنَّ ِلي الرَّ
ْجعَةَ بِالشَّْرعِ ؛ َويَقَُع َرْجِعيًّا  .َفَكاَن أَْقَوى؛ أِلَنَّ اْلَماَل ثَبََت بِالشَّْرِط، َوالرَّ

أِلَنَّ ِعتْقَهُ ؛ تْقه َعْن اْلَكفَّاَرةِ، اَل يَقَُع َعْنَهاَولَْو اْشتََرى قَِريبَهُ َوَنَوى عِ  -
 َواْلِعتُْق َعْن اْلَكفَّاَرةِ َيتَعَلَُّق بِإِيَقاِعِه َواْخِتيَاِرِه.، بِاْلقََرابَِة ُحْكٌم قَْهِري  
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عٍ أَْو نَْذرٍ َوَمْن لَْم يَُحجَّ إذَا أَ  - ْساَل  ْحَرَم ِبتََطوُّ ِة اإْلِ أِلَنَّهُ ؛ مِ َوقََع َعْن َحجَّ
عِ َوالنَّْذِر، ُمتَعَل ٌِق بِإِي ُق بِالشَّْرعِ، َوُوقُوُعهُ َعْن التََّطوُّ

قَاِعِه َعْنُهَما، يَتَعَلَّ
لُ   أَْقَوى. َواأْلَوَّ

هُ َولَْم َيْنفَْعهُ،لَ ؛ َولَْو َشَرَط ُمْقتََضى اْلعَْقدِ  - َوُمْقتََضى اْلعَْقِد  ْم يَُضرَّ
 ُمْستَفَادٌ ِمْنهُ بَِجْعِل الشَّاِرعِ اَل ِمْن الشَّْرِط.

 القاعدة السَّاِدَسةُ َواْلِعْشُرونَ 
َم ات َِخاذُهُ[ َم اْستِْعَمالُهُ ُحر ِ  ]َما ُحر ِ

َم ات َِخاذُ آاَلِت اْلَماَلِهي َوأََوانِي النَّْقدَْيِن، َواْلَكْلُب لِ  - َمْن اَل َوِمْن ثَمَّ ُحر ِ
ُجِل.اِسق، َواْلَخْمُر، َواْلَحِريُر يَِصيدُ، َواْلِخْنِزيُر َواْلفَوَ   َواْلُحِلي  ِللرَّ

 القاعدة السَّابِعَة َواْلِعْشُرونَ 

َم إْعَطاُؤهُ[ َم أَْخذُهُ ُحر ِ  ]َما ُحر ِ
بَا - ِ، َوُحْلَواِن اْلَكاِهنِ  ،َكالر ِ ْشَوِة، َوأُْجرَ  ،َوَمْهِر اْلبَِغي  ةِ النَّائَِحِة َوالر ِ

اِمِر.  َوالزَّ

 َويُْستَثْنَى ُصَوٌر: 
ْشَوةُ ِلْلَحاِكمِ ِمْنَها:  ، َوفَكُّ اأْلَِسيِر َوإِْعَطاُء َشْيٍء (5)ِلَيِصَل إلَى َحق ِهِ  الر ِ

ِلَمْن َيَخاُف َهْجُوهُ، َولَْو َخاَف اْلَوِصيُّ أَْن يَْستَْوِلَي َغاِصٌب َعلَى اْلَماِل فَلَهُ 
َي َشْيئًا ِليَُخل َِصهُ أَْن  ُم َعلَى  ،يَُؤد ِ َوِلْلقَاِضي بَْذُل اْلَماِل َعَلى التَّْوِليَِة، َويَُحرَّ

 السُّْلَطاِن أَْخذُهُ.

 القاعدة الثَّاِمَنةُ َواْلِعْشُرونَ 

 ]اْلَمْشغُوُل اَل يُْشغَُل[
 يَُجْز فِي اْلَجِديِد. َوِلَهذَا لَْو َرَهَن َرْهنًا بِدَْيٍن، ثُمَّ َرَهنَهُ بِآَخَر: لَمْ  -

ْحَراُم بِاْلعُْمَرةِ ِلْلعَاِكِف بِِمنًى، اِلْشِتغَاِلِه  - َوِمْن نََظاِئِرِه: اَل َيُجوُز اإْلِ

ْميِ َواْلَمِبيِت.  بِالرَّ

 : اَل َيُجوُز إيَرادُ َعْقدَْيِن َعلَى َعْيٍن فِي َمَحل ٍ َواِحٍد.ومنها -

                                                           
لكل راش ومرتش ورائش؛ وألن في  @الصحيح أن يحرم إعطاؤها أيضا؛ لعموم النص في لعنه  ( ـ5)

هذا إعانة للحكام والقضاة على الفساد، فيمتنعون عن أداء الحقوق طمعا في الرشوة، ومفسدة فوات الحق 
الخاص أهون من عموم فساد الواليات، وألن ذلك سيؤدي إلى ضياع حق الفقير لعجزه عن دفع الرشوة، 

التحايل على األنظمة العامة، كمن يدفع ليتجاوز عنه في وسيكون أيضا وسيلة القتطاع أموال اآلخرين أو 
 مخالفات البناء وقضايا العمال ونحوها.
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 القاعدة التَّاِسعَةُ َواْلِعْشُرونَ 

 ُمَكبَُّر اَل يَُكبَُّر[]الْ 
َواَل التَّْغِليُظ فِي أَْيَماِن ، َوِمْن ثَمَّ اَل يُْشَرعُ التَّثِْليُث فِي َغَساَلِت اْلَكْلبِ 

ْت بَِسبٍَب، فَاَل يَْزدَادُ َشبَِهِه، َواَل اْلَخَطأ إذَا ُغل ِظوَ َواَل ِديَِة اْلعَْمِد  اْلقََساَمةِ 

ِ. التَّْغِليُظ بَِسبٍَب آَخَر فِ   ي اأْلََصح 

 تَْنبِيهٌ:

تَْجِري َهِذِه القاعدة فِي اْلعََرِبيَِّة، َوِمْن فُُروِعَها: اْلَجْمُع َيُجوُز َجْمعُهُ 

ةً ثَاِنيَةً، بَِشْرِط أَْن اَل َيُكوَن َعلَى ِصيغَِة ُمْنتََهى اْلُجُموعِ.  َمرَّ

اَل يَُصغَُّر ". َوقاعدة:  َوَنِظيُرهُ فِي اْلعََرِبيَِّة أَْيًضا قاعدة: " اْلُمَصغَّرُ 

فَِة َعلَى اْلعَلَِم  ِم اْلُمعَر ِ ُف "، َوِمْن ثَمَّ اْمتَنََع دُُخوُل الالَّ ُف اَل يُعَرَّ "اْلُمعَرَّ

 َواْلُمَضاِف.

 القاعدة الثَََّلثُونَ 

 ]َمْن اْستَْعَجَل َشْيئًا قَْبَل أََوانِِه ُعوقَِب بِِحْرَمانِِه[
 ِمْن فُُروِعَها: 

  حِ َشْيٍء فِيَها، لَْم تَْطُهْر.ل ِلَْت اْلَخْمَرةُ بَِطرْ إذَا خُ  -

 لَْم َيُجْز. ؛ َوَنِظيُرهُ: إذَا ذُبَِح اْلِحَماُر ِليُْؤَخذَ ِجْلدُهُ  -

ْرَث.ومنها -  : ِحْرَماُن اْلقَاتِِل اإْلِ

 َوَخَرَج َعْن القاعدة ُصَوٌر: ِمْنَها: 

ِلئاَلَّ تَْختَلَّ قاعدة: " أَنَّ أُمَّ ؛ ْت َقْطعًالَْو قَتَلَْت أُمُّ اْلَولَِد َسي ِدََها َعتَقَ  -

 اْلَولَِد تُْعتَُق بِاْلَمْوِت " َوَكذَا لَْو قَتََل اْلُمدَبَُّر َسي ِدَهُ.

- .ِ ِل اْلَمْديُوَن َحلَّ فِي اأْلََصح   َولَْو قَتََل َصاِحُب الدَّْيِن اْلُمَؤجَّ

ِ. َولَْو قَتََل اْلُموَصى -  لَهُ اْلُموِصي اْستََحقَّ اْلُموَصى بِِه فِي اأْلََصح 

-  ،ِ َولَْو أَْمَسَك َزْوَجتَهُ ُمِسيئًا ِعْشَرتََها، أِلَْجِل إْرِثَها َوِرثََها فِي اأْلََصح 

.ِ  أَْو أِلَْجِل اْلُخْلعِ نَفَذَ فِي اأْلََصح 
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اَلةِ قَْطعًا، لَْم يَِجْب َعَلْيَها قَ ؛ َولَْو َشِربَْت دََواًء فََحاَضتْ  - َضاُء الصَّ

َوَكذَا لَْو َنِفَسْت بِِه، أَْو َرَمى َنْفَسهُ ِمْن َشاِهٍق ِليَُصل َِي قَاِعدًا اَل َيِجُب اْلقََضاُء 

.ِ  فِي اأْلََصح 

ْرثِ  - ؛ نَفَذَ َواَل تَِرثُهُ ِفي اْلَجِديدِ ؛ َولَْو َطلََّق فِي َمَرِضِه فَِراًرا ِمْن اإْلِ

 التَّْوِريُث ِباَل َسَبٍب، َواَل نََسٍب.ِلئاَلَّ يَْلَزَم 

َكاةِ، َصحَّ َجْزًما َولَْم تَِجْب  - أَْو بَاَع اْلَماَل قَْبَل اْلَحْوِل فَِراًرا ِمْن الزَّ

َكاةُ؛ ِلئاَلَّ يَْلَزَم إيَجابَُها فِي َماٍل لَْم َيُحْل َعلَْيِه اْلَحْوُل فِي ِمْلِكِه فَتَْختَلُّ   الزَّ

َكاةِ.قاعدة   الزَّ

أَْو َشِرَب َشْيئًا ِليَْمَرَض قَْبَل اْلفَْجِر فَأَْصبََح َمِريًضا َجاَز لَهُ اْلِفْطُر،  -

يًا ِليَُجاِمَع، فَاَل َكفَّاَرةَ.  أَْو أَْفَطَر بِاأْلَْكِل ُمتَعَد ِ

َولَْو َجبَّْت ذََكَر َزْوِجَها، أَْو َهدََم اْلُمْستَأِْجُر الدَّاَر اْلُمْستَأَْجَرة، ثَبََت  -

.ِ  لَُهَما اْلِخيَاُر فِي اأْلََصح 

َل اْلَخْمَر بَِغْيِر َطْرحِ َشْيٍء فِيَها، َكنَْقِلَها ِمْن الشَّْمِس إلَى  -
َولَْو َخلَّ

.ِ ، َوَعْكِسِه: َطُهَرْت ِفي اأْلََصح  ل ِ  الظ ِ

ةُ نَْفَسَها َقْبَل الدُُّخول، اْستَقَرَّ اْلَمْهُر فِي اأْلَصَ  - ِ.َولَْو قَتَلَْت اْلُحرَّ  ح 

 تَْنبِيهٌ:

َوَر اْلَخاِرَجةَ َعْن القاعدة أَْكثَُر  ْلت َما أَْوَرْدنَاهُ َعِلْمت أَنَّ الصُّ إذَا تَأَمَّ

ْرَث.  ِمْن الدَّاِخلَِة فِيَها، َبْل فِي اْلَحِقيقَِة، لَْم يَْدُخْل فِيَها َغْيُر ِحْرَماِن اْلقَاتِِل اإْلِ

يِن اْلبُْلِقيِنيَّ يَْذُكُر َعْن َوُكْنُت أَْسَمُع َشْيَخنَا قَاِضَي ا ْلقَُضاةِ َعلََم الد ِ

"َمْن  َواِلِدِه: أَنَّهُ َزادَ فِي القاعدة لَْفًظا اَل يُْحتَاُج َمعَهُ إلَى ااِلْستِثْنَاِء، فَقَاَل:

اْستَْعَجَل َشْيئًا قَْبَل أََوانِِه، َولَْم تَُكْن اْلَمْصلََحةُ فِي ثُبُوِتِه، ُعوقَِب 

 .انِِه"بِِحْرمَ 

 القاعدة اْلَحاِديَةُ َوالثَََّلثُونَ 

 ]النَّفَُل أَْوَسُع ِمْن اْلفَْرض[
َوِلَهذَا اَل َيِجُب فِيِه اْلِقيَاُم، َواَل ااِلْستِْقبَاُل فِي السَّفَِر، َواَل تَْجِديدُ 

ِم، َواَل تَْبيِيُت الن ِيَّ ْجِتَهاِد فِي اْلِقْبلَِة، ااِل   ِة، َواَل يَْلَزُم بِالشُُّروعِ.َواَل تَْكِريُر التََّيمُّ
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 القاعدة الثَّانَِيةُ َوالثَََّلثُونَ 

ة[  ]اْلِواَليَة اْلَخاصَّة أَْقَوى ِمْن اْلِواَليَة اْلعَامَّ
ُف اْلقَاِضي َمَع ُوُجوِد اْلوَ  - ِ اْلَخاص ِ َوأَْهِليَّتِِه.َوِلَهذَا اَل َيتََصرَّ  ِلي 

ِ اْلَخاص ِ  - ، أَْو أَْن يَُزو ِ  َولَْو أَِذَنْت ِلْلَوِلي  َجَها بَِغْيِر ُكْفٍء فَفَعََل َصحَّ

ِ. ِلْلَحاِكمِ   لَْم يَِصحَّ فِي اأْلََصح 

انًا،  - يَِة، َوَمجَّ ِ اْلَخاص ِ اْستِيفَاُء اْلِقَصاِص، َواْلعَْفُو َعَلى الد ِ َوِلْلَوِلي 

انًا. َماِم اْلعَْفُو َمجَّ  َولَْيَس ِلْْلِ
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 ضابط:

َوقَْد َيُكوُن فِي  ،َكاأْلَِب َواْلَجد ِ  يًّا فِي اْلَماِل َوالن َِكاحِ َيُكوُن َولِ اْلَوِليُّ قَْد 

ِ.ْد َيُكوُن فِي اْلَماِل فََقْط ، َوقَ َساِئِر اْلعََصَبةِ الن َِكاحِ فَقَْط كَ   َكاْلَوِصي 

 : َراتُِب اْلِواَليَِة أَْرَبعَ فَائِدَةٌ: مَ 

َض  ، َوِهَي َشْرِعيَّةٌ،َواْلَجد ِ  ِواَليَةُ اأْلَبِ  اأْلُولَى: ِبَمْعنَى أَنَّ الشَّاِرَع فَوَّ

َف فِي َماِل الْ  َوذَِلَك َوْصٌف ذَاِتي  لَُهَما، فَلَْو  َولَِد ِلُوفُوِر َشفََقتِِهَما،لَُهَما التََّصرُّ

ْجَماعِ   .َعَزاَل أَْنفَُسُهَما، لَْم َيْنعَِزاَل بِاإْلِ

ْذِن، ُمقَيَّدٌ بِاْمتِثَاِل أَْمِر اْلَوِكيُل، تَ  والية الثَّانِيَةُ: فُهُ ُمْستَفَادٌ ِمْن اإْلِ َصرُّ

ِل فَِلُكل ٍ ِمْنُهَما اْلعَْزُل.   اْلُمَوك ِ

ْفِويًضا َوِهَي بَْيَن اْلَمْرتَبَتَْيِن، فَإِنََّها ِمْن ِجَهِة َكْونَِها تَ اْلَوِصيَّةُ،  الثَّاِلثَةُ:

ف َبْعد َمْوتِِه تُْشبِهُ َوِمْن ِجَهِة كَ  تُْشبِهُ اْلَوَكالَةَ، ْوِن اْلُموِصي اَل َيْمِلُك التََّصرُّ

 .اْلِواَليَةَ 

ابِعَةُ: نَاِظُر اْلَوْقِف يُْشبِهُ اْلَوِصيَّ ِمْن ِجَهِة َكْوِن ِواَليَتِِه ثَابِتَةً  الرَّ

 .لَى َعْزِلهِ بِالتَّْفِويِض، َويُْشبِهُ اأْلََب ِمْن ِجَهِة أَنَّهُ لَْيَس ِلَغْيِرِه تََسلٌُّط عَ 
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 القاعدة الثَّاِلثَةُ َوالثَََّلثُونَ 

 ]اَل ِعْبَرةَ بِالظَّن ِ اْلبَي ِِن َخَطُؤهُ[
 ِمْن فُُروِعَها: 

  يَِعيُش إلَى آِخِر اْلَوْقِت؛لَْو َظنَّ اْلُمَكلَُّف، فِي اْلَواِجِب اْلُمَوسَّعِ أَنَّهُ اَل  -

 ثُمَّ َعاَش َوَفعَلَهُ: فَأَدَاٌء َعلَى الصَِّحيحِ. لَْيِه، فَلَْو لَْم يَْفعَْلهُ تََضيََّق عَ 

ٌر، َفَصلَّى، ثُمَّ بَاَن َحدَثُهُ  - ، أَْو َظنَّ دُُخوَل اْلَوْقِت َولَْو َظنَّ أَنَّهُ ُمتََطه ِ

َ  بَاَن أَنَّهُ لَْم يَْدُخْل، أَْو َطَهاَرةَ اْلَماءِ  ثُمَّ  فََصلَّى أ أَْو ،بِِه ثُمَّ بَاَن نََجاَستُهُ  َفتََوضَّ

يًّا،أَ  فَبَاَن َكافًِرا أَْو اْمَرأَةً َظنَّ أَنَّ إَماَمهُ ُمْسِلٌم، أَْو َرُجٌل قَاِرٌئ،  أَْو بَقَاَء  ْو أُم ِ

َكاةَ إلَ فَأََكَل ثُمَّ بَاَن ِخاَلفُهُ،  لَّْيِل أَْو ُغُروَب الشَّْمِس ال ى َمْن َظنَّهُ أَْو دَفََع الزَّ

ا فََصلَّوْ فَبَاَن ِخاَلفُهُ ِمْن أَْهِلَها  ا َصاَلةَ ِشدَّةِ ، أَْو َرأَْوا َسَوادًا فََظنُّوهُ َعدُوًّ

ا أَنَّهُ َظانًّ  ، أَْو اْستَنَاَب َعلَى اْلَحج  أَْو بَاَن أَنَّ ُهنَاَك َخْندَقًا اْلَخْوِف فَبَاَن ِخاَلفُهُ 

َور ُكل َِها.َفبَِرَئ:  اَل يُْرَجى بُْرُؤهُ   َلْم يَُجْز فِي الصُّ

 أَْنفََق َعَلى اْلبَائِِن َظانًّا َحْملََها، فَبَانَْت َحائِاًل: اْستََردَّ.فَلَْو  -

: بَِما إذَا َظنَّ أَ  - افِِعيُّ َوَما  نَّ َعلَْيِه دَْينًا فَأَدَّاهُ ثُمَّ بَاَن ِخاَلفُهُ،َوَشبََّههُ الرَّ

َق دَنَانِيَر َظنََّها فُلُوًسا، إذَا أَْنفََق َعلَى َظن ِ إْعَساِرِه، ثُمَّ بَاَن يََساُرهُ، َوَلْو َسرَ 

أَْو ِمْلَك أَبِيِه، فَاَل قَْطَع، َكَما لَْو  َسَرَق َمااًل َيُظن هُ ِمْلَكهُ قُِطَع. ِبِخاَلِف َما لَْو 

  ن َها َزْوَجتَهُ أَْو أََمتَهُ.َوِطَئ اْمَرأَةً َيظُ 

 َويُْستَثْنَى ُصَوٌر ِمْنَها:

ْت َصاَلتُهُ.لَْو َصلَّى َخْلَف َمْن َيُظنُّهُ  - ًرا، فَبَاَن َحدَثُهُ: َصحَّ  ُمتََطه ِ

هَ َعلَْيِه الطَّلَُب. - ُم َرْكبًا، َفَظنَّ أَنَّ َمَعُهْم َماًء: تََوجَّ  َولَْو َرأَى اْلُمتََيم ِ

 ةً، أَْو َعْبدَهُ بِاْلِعتْقِ َوُهَو يَُظنَُّها أَْجنَِبيَّ  اَطَب اْمَرأَتَهُ بِالطَّاَلقِ َولَْو خَ  -

 نَفَذَ.؛ َوُهَو َيُظن هُ ِلغَْيِرهِ 

قِيقَةَ: فَاأْلََصحُّ أَنََّها  - ة يَُظنَُّها َزْوَجتَهُ الرَّ َولَْو َوِطَئ أَْجنَِبي  أَْجَنِبيَّةً ُحرَّ

ةَ،تَْعتَدُّ بِقُْرأَْيِن، اْعتِبَاًرا ِبَظن ِِه، أَْو أََمةً يَ   فَاأْلََصحُّ أَنََّها ُظنَُّها َزْوَجتَهُ اْلُحرَّ

 تَْعتَدُّ بِثاََلثَِة أَْقَراٍء ِلذَِلَك.

ابِعَةُ َوالثَََّلثُونَ   القاعدة الرَّ
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 ]ااِلْشتِغَاُل بِغَْيِر اْلَمْقُصوِد إْعَراٌض َعْن اْلَمْقُصوِد[
َوِلَهذَا لَْو َحلََف: اَل يَْسُكُن َهِذِه الدَّاَر، َواَل يُِقيُم فِيَها، فَتََردَّدَ َساَعةً:  -

 اْشتََغَل بَِجْمعِ َمتَاِعِه، َوالتََّهيُّؤ أِلَْسبَاِب النَّْقلَِة: فَاَل.َحنَِث، َوإِْن 

َولَْو قَاَل َطاِلُب الشُّْفعَِة ِلْلُمْشتَِري، ِعْندَ ِلقَائِِه: ِبُكْم اْشتََرْيت؟ أَْو  -

 اْشتََرْيت َرِخيًصا؟ َبَطَل َحقُّهُ.

َب: إذَا َجاَءِك ِكتَابِي، فَإِْن لَْم فََكتَ  ْنِت َطاِلٌق، ثُمَّ اْستََمدَّ َولَْو َكتََب: أَ  -

 يَْحتَْج إلَى ااِلْستِْمدَاِد َطلُقَْت، َوإاِلَّ فَاَل.

 القاعدة اْلَخاِمَسةُ َوالثَََّلثُونَ 

 ]اَل يُْنَكُر اْلُمْختَلَُف فِيِه َوإِنََّما يُْنَكُر اْلُمْجَمُع َعلَْيِه[
 اْلُمْختَلَُف فِيِه:َويُْستَثْنَى ُصَوٌر، يُْنَكُر فِيَها 

َوِمْن ثَمَّ  ،اْلَمأَْخِذ بَِحْيُث ينقض أَْن يَُكوَن ذَِلَك اْلَمْذَهُب َبِعيدَ  إْحدَاَها:

 َوَجَب اْلَحدُّ َعلَى اْلُمْرتَِهِن ِبَوْطئِِه اْلَمْرُهونَةَ، َولَْم يُْنَظْر ِلِخاَلِف َعَطاٍء.

فَيَْحُكُم بِعَِقيدَتِِه، َوِلَهذَا يَُحدُّ اْلَحنَِفيُّ  ْن َيتََرافََع فِيِه ِلحاِكمُ أَ  الثَّانِيَةُ:

 إْذ اَل َيُجوُز ِلْلَحاِكِم أَْن َيْحُكَم ِبِخاَلِف ُمْعتَقَِدِه.؛ بُِشْرِب النَِّبيذِ 

ْوجِ يَْمنَُع َزْوَجتَهُ ِمْن ُشْرِب  الثَّاِلثَةُ: ، َكالزَّ أَْن يَُكوَن ِلْلُمْنِكِر فِيِه َحق 

يَّةُ َعلَى الصَِّحيحِ.النَّبِيِذ، إذَ  م ِ  ا َكانَْت تَْعتَِقدُ إبَاَحتَهُ، َوَكذَِلَك الذ ِ

 القاعدة السَّاِدَسةُ َوالثَََّلثُونَ 

ِعيِف َواَل َعْكَس[  ]يَْدُخُل اْلقَِويُّ َعلَى الضَّ
ِ َعلَى اْلعُْمَرةِ َقْطعًا، اَل َعْكُسهُ َعلَى اأْلَ  ِر، ْظهَ َوِلَهذَا َيُجوُز إْدَخاُل اْلَحج 

َمْت اأْلََمةُ  َولَْو َوِطَئ أََمةً  َج أُْختََها، ثَبََت نَِكاُحَها َوُحر ِ أِلَنَّ اْلَوْطَء ؛ ثُمَّ تََزوَّ

بِِفَراِش الن َِكاحِ أَْقَوى ِمْن ِمْلِك اْليَِميِن، َوَلْو تَقَدََّم الن َِكاُح، َحُرَم َعلَْيِه اْلَوْطُء 

 َراَشْيِن.أِلَنَّهُ أَْضعَُف اْلفِ ؛ بِاْلِمْلكِ 
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 القاعدة السَّابِعَةُ َوالثَََّلثُونَ 

 ]يُْغتَفَُر فِي اْلَوَسائِِل َما اَل يُْغتَفَُر فِي اْلَمقَاِصِد[
َماِن، َوَجَرى فِي اْلَكفَالَِة ِخاَلفٌ  أِلَنَّ ؛ َوِمْن ثَمَّ ُجِزَم بَِمْنعِ تَْوقِيِت الضَّ

َماَن: اْلتَِزاُم اْلَمْقُصوِد، َوُهَو  اْلَماُل، َواْلَكفَالَةُ اْلتَِزام ِلْلَوِسيلَِة َويُْغتَفَُر فِي الضَّ

ةُ ِفي إيَجاِب الن ِيَِّة  اْلَوَسائِِل َما اَل يُْغتَفَُر فِي اْلَمقَاِصِد، َوَكذَِلَك لَْم تَْختَِلْف اأْلُمَّ

اَلةِ، َواْختَلَفُوا فِي اْلُوُضوِء.  ِللصَّ

 القاعدة الثَّاِمَنةُ َوالثَََّلثُونَ 

 َمْيُسوُر اَل يَْسقُُط بِاْلَمْعُسوِر[ـْ ]ال
إذَا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر » :@ِمْن قَْوِلِه  َوِهَي ِمْن أَْشَهِر القواعد اْلُمْستَْنبََطةِ 

 .(5)«تُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُمْ فَأْ 

  :َوفُُروُعَها َكثِيَرةٌ 

 يَِجُب َغْسُل اْلبَاقِي َجْزًما.إذَا َكاَن َمْقُطوَع َبْعَض اأْلَْطَراِف، ِمْنَها:  -

 اْلقَاِدُر َعلَى َبْعِض السُّتَْرةِ، يَْستُُر بِِه اْلقَْدَر اْلُمْمِكَن َجْزًما. َوِمْنَها: -

 اْلقَاِدُر َعلَى َبْعِض اْلفَاتَِحِة، يَأِْتي بِِه بِاَل ِخاَلٍف. َوِمْنَها: -

يَادَةِ َعلَى اْلقَْدِر إذَا لَْم يُْمِكْنهُ َرْفُع اْليَدَْيِن فِ  َوِمْنَها: - اَلةِ إالَّ بِالز ِ ي الصَّ

 اْلَمْشُروعِ، أَْو نَْقٍص أَتَى ِباْلُمْمِكِن.

إذَا َكاَن ُمْحِدثًا َوَعلَْيِه نََجاَسةٌ، َولَْم َيِجْد إالَّ َما َيْكِفي  َوِمْنَها: -

 أََحدَُهَما، َعَلْيِه َغْسُل النََّجاَسِة قَْطعًا.

ُكوعِ َوالسُُّجوِد دُوَن اْلِقيَاِم لَِزَمهُ بِاَل ِخاَلٍف  لَْو َعَجزَ  َوِمْنَها: - َعْن الرُّ

 ِعْندَنَا.

ك ِلَسانَهُ بَداًَل َعْن تَْحِريِكِه إيَّاهُ  َوِمْنَها: - أَنَّ اأْلَْخَرَس يَْلَزُمهُ أَْن يَُحر ِ

ُكوعِ َوالسُُّجوِد. يَماِء بِالرُّ  بِاْلِقَراَءةِ َكاإْلِ
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اْلُجنُُب ِمْن اْلُخُروجِ ِمْن اْلَمْسِجِد، َوَوَجدَ َغْيَر لَْو َخاَف  َوِمْنَها: -

ُم، َوَوْجهه:تَُراِب اْلَمْسِجدِ  بِأَنَّ أََحدَ الطَُّهوَرْيِن التَُّراُب:  ، َوَجَب َعَلْيِه التََّيمُّ

 َوُهَو َمْيُسوٌر فَاَل يَْسقُُط بِاْلَمْعُسوِر.

اْسِتيعَاَب اْلَماِء، َواْلَمْذَهُب اْلقَْطُع َمْن بَِجَسِدِه ُجْرٌح يَْمنَعُهُ َوِمْنَها:  -

ِم َعْن اْلَجِريحِ.  بُِوُجوِب َغْسِل الصَِّحيحِ َمَع التَّيَمُّ

اْلَمْقُطوعُ اْلعَُضِد ِمْن اْلِمْرفَِق، َيِجُب َغْسُل َرأِْس َعْظِم  َوِمْنَها: -

 اْلعَُضِد َعلَى اْلَمْشُهوِر.

اعِ فِ  َوِمْنَها: - ِ.َواِجدُ بَْعِض الصَّ  ي اْلِفْطَرةِ يَْلَزُمهُ إْخَراُجهُ فِي اأْلََصح 

لَْو أَْعتََق نَِصيَبهُ َوُهَو ُموِسٌر ِبَبْعِض نَِصيِب َشِريِكِه،  َوِمْنَها: -

َرايَةُ إلَى اْلقَدِْر الَِّذي أَْيَسَر بِِه.  فَاأْلََصحُّ الس ِ

ْطعَاِم فَ َوِمْنَها:  - لَْم َيِجْد إالَّ إْطعَاَم ثاََلِثيَن لَْو اْنتََهى فِي اْلَكفَّاَرةِ إلَى اإْلِ

َماُم.  ِمْسِكينًا: فَاأْلََصحُّ ُوُجوُب إْطعَاِمِهْم، َوقََطَع بِِه اإْلِ

ِحيُح  َوِمْنَها: - اِكِعيَن، فَالصَّ لَْو قَدََر َعَلى ااِلْنتَِصاِب َوُهَو فِي َحد ِ الرَّ

 أَنَّهُ يَِقُف َكذَِلَك.

هُ َبْعُضهُ ِعْندَهُ َوَبْعُضهُ َغاِئٌب، فَاأْلََصح  أَنَّ  َمْن َملََك نَِصابًا َوِمْنَها: -

ا ِفي يَِدهِ   ِفي اْلَحاِل. يُْخِرُج َعمَّ

اْلُمْحِدُث اْلفَاقِدُ ِلْلَماِء إذَا َوَجدَ ثَْلًجا أَْو َبَردًا، قِيَل: َيِجب  َوِمْنَها: -

ُم َعْن اْلَوْجِه َواْليَدَْيِن، ثُمَّ  ُم َعْن  اْستِْعَمالُهُ، فَيَتََيمَّ أَْس، ثُمَّ َيتََيمَّ َيْمَسُح ِبِه الرَّ

ْجلَْيِن، َواْلَمْذَهُب أَنَّهُ اَل َيِجُب.  الر ِ

إذَا أَْوَصى ِبِعتِْق ِرقَاٍب، فَلَْم يُوَجْد إالَّ اثْنَاِن َوِشْقٌص، فَِفي  َوِمْنَها: -

ْفعَِة  ُهَما ِعْندَ الشَّْيَخْيِن: اَل، َوَخالَفَُهَما اْبُن الر ِ ْقِص، َوْجَهاِن أََصحُّ ِشَراء الش ِ

 َنَظًرا ِلْلقاعدة.َوالسُّْبِكيُّ 
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 تَْنبِيهٌ:
 َخَرَج َعْن َهِذِه القاعدة َمَسائِل: 

قَبَِة فِي اْلَكفَّاَرةِ، اَل يَْعتِقَُها، بَْل َيْنتَِقُل إلَى ِمْنَها - : َواِجدُ َبْعِض الرَّ
 اْلبَدَِل بِاَل ِخاَلٍف.

  ِه، اَل َيْلَزُمهُ إْمَساُكهُ.: اْلقَاِدُر َعلَى َصْوِم بَْعِض يَْوٍم دُوَن ُكل ِ َوِمْنَها -

ْقِص، اَل يَأُْخذُ قِْسَطهُ ِمْن  ا:َوِمْنهَ  - إذَا َوَجدَ الشَِّفيُع بَْعَض ثََمِن الش ِ
ْقِص.  الش ِ

: إذَا أَْوَصى بِثُلُثِِه يُْشتََرى بِِه َرقَبَةٌ، فَلَْم يَِف بَِها، اَل يُْشتََرى َوِمْنَها -
 ِشْقٌص.

ْشَهادُ، اَل : إذَا اطَّلََع َعلَى َعْيٍب، َولَْم َيتَيَسَّر لَهُ الرَّ َوِمْنَها - دُّ َواَل اإْلِ
.ِ  يَْلَزُمهُ التَّلَفُُّظ بِاْلفَْسخِ، فِي اأْلََصح 

 القاعدة التَّاِسعَةُ َوالثَََّلثُونَ 

]َما اَل يَْقبَُل التَّْبِعيَض فَاْختِيَاُر بَْعِضِه َكاْختِيَاِر ُكل ِِه َوإِْسقَاُط  
 بَْعِضِه َكِإْسقَاِط ُكل ِِه[

 َوِمْن فُُروِعَها: 
 أَْو بَْعُضِك َطاِلٌق، َطلُقَْت َطْلقَةً.أَْنِت َطاِلٌق نِْصَف َطْلقٍَة،  إذَا قَاَل: -

إذَا َعفَا ُمْستَِحقُّ اْلِقَصاِص َعْن َبْعِضِه، أَْو َعفَا َبْعُض  َوِمْنَها: -
 اْلُمْستَِحق ِيَن، َسَقَط ُكلُّهُ.

أْلََصحُّ ُسقُوُط ُكل ِِه، إذَا َعفَا الشَِّفيُع َعْن بَْعِض َحق ِِه، فَا :َوِمْنَها -
ا يَْسقُُط  َوالثَّانِي اَل يَْسقُُط َشْيٌء أِلَنَّ التَّْبِعيَض تَعَذََّر، َولَْيَسْت الشُّْفعَةُ ِممَّ

 بِالشُّْبَهِة، فَفَاَرقَْت اْلِقَصاَص َوالطَّاَلَق.

قَبَِة، أَْو ِعتُْق بَْعِض اْلَماِلِكيَن نَِص َوِمْنَها:  - يبَهُ َوُهَو ِعتُْق َبْعِض الرَّ

 ُموِسٌر.

َماِم إْرقَاُق َبْعِض اأْلَِسيِر؟ فِيِه َوْجهَ  َوِمْنَها: - اِن، فَإِْن قُْلنَا اَل، َهْل ِلْْلِ

قَّ   َبْعِضِه َرقَّ ُكلُّه. َعلَى فََضَرَب الر ِ

 .بِنِْصِف نُُسٍك، اْنعَقَدَ ِبنُُسٍك َكالطَّاَلقِ  إذَا قَاَل: أَْحَرْمتُ َوِمْنَها:  -
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إذَا اْشتََرى َعْبدَْيِن فََوَجدَ بِأََحِدِهَما َعْيبًا، لَْم يَُجْز إْفَرادُهُ َوِمْنَها:  -

، فَلَْو قَاَل َردَْدت اْلَمِعيَب ِمْنُهَما، فَاأْلََصحُّ اَل َيُكوُن َردًّا لَُهَما، َوقِيَل  د ِ بِالرَّ

 يَُكوُن.

 القاعدة اأْلَْربَعُونَ 

 أَْو اْلغُُروُر َواْلُمبَاَشَرةُ قدمت اْلُمبَاَشَرةُ[]إذَا اْجتََمَع السَّبَُب 
 ِمْن فُُروِعَها: 

لَْو أََكَل اْلَماِلُك َطعَاَمهُ اْلَمْغُصوَب َجاِهاًل بِِه، فَاَل َضَماَن َعلَى  -

 اْلغَاِصِب فِي اأْلَْظَهِر.

لَهُ، فَإِنَّ اْلغَاِصَب َوَكذَا لَْو قَدََّمهُ اْلغَاِصُب ِلْلَماِلِك َعلَى أَنَّهُ ِضيَافَةٌ فَأَكَ  -

 يَْبَرأُ.

فََقتَلَهُ آَخُر، أَْو أَْلقَاهُ ِمْن  هُ أَْو أَْمَسكَ  ،َولَْو َحفََر ِبئًْرا فََردَّاهُ فِيَها آَخرُ  -

 َشاِهٍق فَتَلَقَّاهُ آَخُر فَقَدَّهُ، فَاْلِقَصاُص َعلَى اْلُمْرِدي َواْلقَاتِِل َواْلقَاد ِ فَقَْط.

 القاعدة ُصَوٌر: ِمْنَها: ويُْستَثْنَى ِمْن 

ابًا بِذَْبِحَها، َوُهَو َجاِهٌل بِاْلَحاِل، فَقََراُر  إذَا َغَصَب َشاةً  - َوأََمَر قَصَّ

 َماِن َعلَى اْلغَاِصِب قَْطعًا.الضَّ 

ُر إذَا اْستَأَْجَرهُ ِلَحْمِل َطعَاٍم فََسلََّمهُ َزائِدًا، فََحَملَهُ الْ  َوِمْنَها: - ُمَؤجَّ

ِ. ِلفَتْ َجاِهاًل، فَتَ   الدَّابَّةُ، َضِمَنَها اْلُمْستَأِْجُر ِفي اأْلََصح 

َماُن  َوِمْنَها: - إذَا أَْفتَاهُ أَْهٌل ِلْلفَتَْوى بِإِتْاَلٍف ثُمَّ تََبيََّن َخَطُؤهُ، فَالضَّ

 َعلَى اْلُمْفتِي.

دُ  َوِمْنَها: - َماِم ُظْلًما َوُهَو َجاِهٌل، فَالضَّ  قَتََل اْلَجالَّ َماُن َعلَى بِأَْمِر اإْلِ

َماِم.  اإْلِ

َوقََف َضْيعَةً َعلَى قَْوٍم، فَُصِرفَْت َغلَّتَُها إلَْيِهْم، فََخَرَجْت  َوِمْنَها: -

 ُمْستََحقَّةً، َضِمَن اْلَواقُِف، ِلتَْغِريِرِه.
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 اْلِكتَاب الثَّاِلث
اِلْختاَِلفِِه فِي اْلفَْرعِ َوِهَي َعَشُروِن ]فِي القواعد اْلُمْختَلَِف فِيَها َواَل يُْطلَُق التَّْرِجيُح 

 قاعدة[

 القاعدة اأْلُولَى

 [؟]اْلُجُمعَةُ َهْل ِهَي ُظْهٌر َمْقُصوَرةٌ أَْو َصََلةٌ َعلَى ِحيَاِلَها
وعِ اْلَمْبِنيَِّة َوالتَّْرِجيُح فِيِهَما ُمْختَِلٌف فِي اْلفُرُ قَْواَلِن، َويُقَال: َوْجَهاِن، 

 َعلَْيِهَما:

قَاَل َصاِحُب التَّْقِريِب:  ُمعَِة الظُّْهَر اْلَمْقُصوَرةَ،َلْو َنَوى بِاْلجُ  ْنَها:مِ  -

: بَْل اَل بُدَّ ِمْن ِنيَِّة اْلُجُمعَِة، َوإِْن  إْن قُْلنَا: ِهَي َصاَلةٌ َعلَى ِحيَاِلَها، لَْم يَِصحَّ

 فََوْجَهاِن:؛ قُْلنَا: ُظْهٌر َمْقُصوَرةٌ 

اَلةَ َعلَى َحِقيقَِتَها؛ ُجُمعَتُهُ تَِصحُّ  أََحدُُهَما:  .أِلَنَّهُ َنَوى الصَّ

أِلَنَّ َمْقُصودَ الن ِيَّاِت التَّْمِييُز، فََوَجَب التَّْميِيُز بَِما َيُخصُّ ؛ اَل  َوالثَّانِي:

 اْلُجُمعَةَ.

ْلنَا: ُظْهٌر َولَْو َنَوى اْلُجُمعَةَ، فَإِْن قُْلنَا: َصاَلةٌ ُمْستَِقلَّةٌ أَْجَزأَتْهُ، َوإِْن قُ 

ِحيُح: اَل، اْنتََهى.  َمْقُصوَرةٌ، فََهْل يُْشتََرُط نِيَّةُ اْلقَْصِر؟ فِيِه َوْجَهاِن. الصَّ

 َواأْلََصحُّ فِي َهذَا اْلفَْرعِ أَنََّها َصاَلةٌ ُمْستَِقلَّةٌ.

لَْو اْقتَدَى ُمَسافٌِر فِي الظُّْهر ِبَمْن يَُصل ِي اْلُجُمعَةَ، فَإِْن قُْلنَا:  َوِمْنَها: -

. تَْماُم، َوُهَو اأْلََصحُّ  ُظْهٌر َمْقُصوَرةٌ فَلَهُ اْلقَْصُر، َوإاِلَّ لَِزَمهُ اإْلِ

َها َوُهَو ُمَسافٌِر؟ قَالَ  َوِمْنَها: -  َهْل لَهُ َجْمُع اْلَعْصِر إلَْيَها، لَْو َصالَّ

: يُْحتََمُل تَْخِريُجهُ َعلَى َهذَا اأْلَْصلِ  ، لَْم فَإِْن قُْلنَا: َصاَلةٌ ُمْستَِقلَّةٌ  ،اْلعَاَلئِيُّ

 يَُجْز، َوإاِلَّ َجاَز.

وَنَها ُظْهًراإذَا َخَرَج اْلَوْقُت فِيهَ  َوِمْنَها: - بِنَاًء، أَْو يَْلَزُم  ا، فََهْل يُِتمُّ

 ااِلْستِئْنَاُف؟ قَْواَلِن.
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لَْو َصلَّْوا اْلُجُمعَةَ َخْلَف ُمَسافٍِر، َنَوى الظُّْهَر قَاِصًرا، فَإِْن  ْنَها:َومِ  -

ْت قَْطعًا، َوإِْن قُْلنَا: َصاَلةٌ ُمْستَِقلَّةٌ، َجَرى  قُْلنَا: ِهَي ُظْهٌر َمْقُصوَرةٌ، َصحَّ

ِة ِخاَلٌف. حَّ  فِي الص ِ

 القاعدة الثَّانَِيةُ 

ََلةُ َخْلَف اْلُمْحِدثِ    اْلَمْجُهوِل اْلَحاِل[ ]الصَّ
ِة، َهْل ِهَي َصاَلةُ َجَما حَّ َعٍة أَْو اْنِفَراٍد؟ َوْجَهاِن، إذَا قُْلنَا بِالص ِ

 : َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلفٌ 

ُل فِي فُُروعٍ: َح اأْلَوَّ  فَُرج ِ

ُهْم َلْو َكاَن فِي اْلُجُمعَِة، َوتَمَّ اْلعَدَدُ ِبَغْيِرِه، إْن قُْلنَا: َصاَلتُ  ِمْنَها: -

ْت، َوإِالَّ فَاَل.َجمَ   اَعةً َصحَّ

: تَْحُصُل. َوِمْنَها: -  ُحُصوُل فَِضيلَِة اْلَجَماَعِة، َواأْلََصحُّ

إْن قَْبَل اْلفََراغِ، َوفَاَرقُوهُ، لَْو َسَها، أَْو َسَهْوا ثُمَّ َعِلُموا َحدَثَهُ  َوِمْنَها: -

 َماِم اَل ِلَسْهِوِهْم، َوإاِلَّ فَبِاْلَعْكِس. قُْلنَا: َصاَلتُُهْم َجَماَعةً َسَجدُوا ِلَسْهِو اإْلِ 

َح الثَّانِي فِي فُُروعٍ:   َوُرج ِ

ُكوعِ، إْن قُْلنَا: َصاَلةُ َجَماَعٍة،  ِمْنَها: إذَا أَْدَرَكهُ اْلَمْسبُوُق فِي الرُّ

ِحيُح: َعدَُم اْلُحْسبَاِن. ْكعَةُ َوإاِلَّ َفاَل. َوالصَّ  ُحِسبَْت لَهُ الرَّ

 الثَّاِلثَةُ القاعدة 

 ]َمْن أَتَى بَِما يُنَافِي اْلفَْرَض[
ِل فَْرٍض قَاَل اأْلَْصَحاُب: َمْن أَتَى ِبَما يُنَ  افِي اْلفَْرَض دُوَن النَّْفِل فِي أَوَّ

أَْو تَْبُطُل؟ فِيِه قَْواَلِن،  أَْو أَثْنَائِِه َبَطَل فَْرُضهُ، َوَهْل تَْبقَى َصاَلتُهُ نَْفاًل،

  َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف:

ُل فِي فُُروعٍ: َح اأْلَوَّ  فَُرج ِ

ِليُْدِرَكَها،  بِفَْرٍض َفأُقِيَمْت َجَماَعةٌ فََسلََّم ِمْن َرْكَعتَْينِ  إذَا أَْحَرمَ  ِمْنَها: -

تَُها نَْفاًل. : ِصحَّ  فَاأْلََصحُّ

: ااِلْنِعقَادُ إذَا أَْحَرَم بِالْ  َوِمْنَها: - فَْرِض قَْبَل َوْقتِِه َجاِهاًل، فَاأْلََصحُّ

 نَْفاًل.
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ُكوعِ َجاِهاًل  َوِمْنَها: - ْحَراِم، أَْو َبْعِضَها فِي الرُّ إذَا أَتَى ِبتَْكبِيَرِة اإْلِ

: ااِلْنِعقَادُ نَْفاًل.  فَاأْلََصحُّ

َح الثَّانِي فِي الصُّوَرتَْيِن إذَا َكاَن َعاِلًما،  َوِفيَما إذَا قَلََب فَْرَضهُ َوُرج ِ

 إلَى فَْرٍض آَخَر، أَْو إلَى َنْفٍل ِباَل َسبٍَب.

فَلَْم  تِِه، َوَقدََر َعلَى اْلِقيَامِ َوفِيَما إذَا َوَجدَ اْلُمَصل ِي َقاِعدًا ِخفَّةً فِي َصاَل 

 ا.يَقُْم، َوفِيَما إذَا أَْحَرَم اْلقَاِدُر َعلَى اْلِقيَاِم بِاْلفَْرِض قَاِعدً 

ابِعَةُ   القاعدة الرَّ

 ]النَّْذُر َهْل يُْسلَُك بِِه َمْسلَك اْلَواِجِب أَْو اْلَجائِِز[؟ قَْواَلِن:
 َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ: 

اَلةِ، َواأْلََصحُّ فِيِه اأْلَوَّ  نَْذرُ  فَِمْنَها: - َواَل  َفيَْلَزُمهُ َرْكَعتَاِن،؛ لُ الصَّ

اِحلَِة، َواَل يُ  ْجَمُع بَْينَها َوبَْيَن يَُجوُز اْلقُعُودُ َمَع اْلقُْدَرةِ َواَل فِْعلُُهَما َعلَى الرَّ

ٍم. فَْرٍض   أَْو نَْذٍر آَخَر بِتَيَمُّ

ِ، فِي  - َولَْو نَذََر َبْعَض َرْكعٍَة، أَْو َسْجدَةٍ: لَْم يَْنعَِقْد نَْذُرهُ، َعلَى اأْلََصح 

 . اْلَجِميعِ 

ْومَ  َوِمْنَها: - ُل، ،نَذََر الصَّ يُت، َواَل فَيَِجُب التَّْبي َواأْلََصحُّ فِيِه: اأْلَوَّ

 يُْجِزي إْمَساُك َبْعِض َيْوٍم، َواَل يَْنعَِقدُ نَْذُر َبْعِض يَْوٍم.

َونَْحِوِه، َواأْلََصحُّ فِيَها:  تِْسقَاءِ إذَا نَذََر اْلُخْطبَة فِي ااِلسْ  َوِمْنَها: -

 ُل، َحتَّى يَِجَب فِيَها اْلِقيَاُم ِعْندَ اْلقُْدَرةِ.اأْلَوَّ 

ُل، فَاَل َيْخُرُج َعْن  َوِمْنَها: - نَذََر أَْن َيْكُسَو َيتِيًما، َواأْلََصحُّ ِفيِه: اأْلَوَّ

.ٍ ي   نَْذِرِه ِبيَِتيٍم ِذم ِ

لُ  رنَذَ  َوِمْنَها: - نُّ  اأْلُْضِحيَِّة، َواأْلََصحُّ ِفيَها: اأْلَوَّ فَيُْشتََرُط فِيَها الس ِ

 .َوالسَّاَلَمةُ ِمْن اْلعُيُوبِ 

ُل، فَاَل اْلَهْديَ  رَ نَذَ  َوِمْنَها: - ، َوَلْم يَُسم ِ َشْيئًا، َواأْلََصحُّ فِيِه: اأْلَوَّ

ِ، َوَيِجُب إيَصالُهُ إلَى اْلَحَرِم.  يُْجِزُئ إالَّ َما يُْجِزُئ فِي اْلَهْديِ الشَّْرِعي 
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ُل، فَلَْو نَذََرهُ َمْعُضوٌب، لَْم َيُجْز  َوِمْنَها: - ، َواأْلََصحُّ فِيِه: اأْلَوَّ اْلَحجُّ

ِ َمْنعُهُ. َبْعدَ اْلَحْجر (5)، أَْو َسِفيهٌ أَْن يَْستَنِيَب َصبِيًّا أَْو َعْبدًا  لَْم َيُجْز ِلْلَوِلي 

ُل، فَلَِزَم  إتْيَانَ  رَ نَذَ  َوِمْنَها: - اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َواأْلََصحُّ فِيِه: اأْلَوَّ

ٍ، أَْو ُعْمَرةٍ.  إتْيَانُهُ بَِحج 

اأْلَْكُل ِمْن اْلَمْنذُوَرةِ، َواأْلََصحُّ فِيِه: أَنَّهُ إْن َكاَن فِي ُمعَيَّنٍَة،  َوِمْنَها: -

ِة فَاَل. مَّ  فَلَهُ اأْلَْكُل، أَْو فِي الذ ِ

 ِعتُْق، َواأْلََصحُّ فِيِه: الثَّانِي، فَيُْجِزُئ ِعتُْق َكافٍِر، َوَمِعيٍب.الْ  َوِمْنَها: -

دٍ لَْو نَذََر أَْن يَُصل َِي َرْكَعتَْيِن، فََصلَّى أَرْ  َوِمْنَها: - أَْو  َبعًا بِتَْسِليَمٍة ِبتََشهُّ

: ِفيِه: الثَّانِي، فََيْجِزيِه. دَْيِن، َواأْلََصحُّ  تََشهُّ

نَذََر أَْربََع َرَكعَاٍت، فَأَدَّاَها بِتَْسِليَمتَْيِن، َواأْلََصحُّ فِيِه: لَْو  َوِمْنَها: -

 الثَّانِي، فَتُْجِزيِه.

ْوَضِة: َواْلفَْرُق بَْينَُهَما َوَبْيَن َسائِِر اْلَمَسائِِل  قَاَل فِي َزَوائِِد الرَّ

اَلةِ، َوِزيَا َجِة َعلَى اأْلَْصِل َغَلبَةُ ُوقُوعِ الصَّ  دَةُ فَْضِلَها.اْلُمَخرَّ

نَْذُر اْلقُُربَاِت الَّتِي لَْم تُوَضْع ِلتَُكوَن ِعَبادَةً، َوإِنََّما ِهَي  َوِمْنَها: -

ِلعُُموِم فَائِدَتَِها، َكِعيَادَةِ  نَةٌ، َرغََّب الشَّْرعُ فِيَهاأَْعَماٌل، َوأَْخاَلٌق ُمْستَْحسَ 

قَاِدِميَن، َوتَْشِميِت اْلعَاِطِس، َوتَْشِييعِ اْلَمِريِض، َوإِْفَشاِء السَّاَلِم، َوِزيَاَرةِ الْ 

اْلَجنَائِِز، َواأْلََصحُّ فِيَها: الثَّانِي، فَتَْلَزُم بِالنَّْذِر، َوَعَلى ُمقَابِِلِه: اَل تَْلَزُم أِلَنَّ 

 َهِذِه اأْلُُموَر اَل َيِجُب ِجْنُسَها بِالشَّْرعِ.

ٍن، َواأْلََصحُّ ِفيِه الثَّاِني، فَاَل يَثْبُُت لَهُ لَْو نَذََر َصْوَم َيْوٍم ُمَعيَّ  َوِمْنَها: -

ْمَساِك لَْو أَْفَطَر  َخَواصُّ َرَمَضاَن ِمْن اْلَكفَّاَرةِ بِاْلِجَماعِ فِيِه، َوُوُجوِب اإْلِ

أَْو َكفَّاَرةٍ، َبْل لَْو َصاَمهُ َعْن قََضاٍء  بُوِل َصْوٍم آَخَر ِمْن قََضاءٍ فِيِه، َوَعدَِم قَ 

.أَْو َكفَّ   اَرةٍ: َصحَّ

اَلةَ قَاِعدًا، اأْلََصحُّ فِيِه الثَّانِي: فَاَل يَْلَزُمهُ اْلِقيَاُم  َوِمْنَها: - نَذََر الصَّ

 .ِعْندَ اْلقُْدَرةِ 

                                                           
في المطبوع : سفيها، وأظنه خطأ ألن الحجر إنما يكون على التصرف في ماله فتجوز استنابته،  ( ـ5)

ض مخطوطات الكتاب : سفيه ،ومعناه : أو نذره سفيه عطفا على قوله: معضوب، فلو وقد جاء في بع
 الحجر عليه سلك في النذر مسلك الفرض فال يمنع. دنذره سفيه بع
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ْوَم َيْوَمهُ فَِفي لُُزوِم اْلَوفَاِء  َوِمثْلُهُ: - َلْو أَْصَبَح ُمْمِسًكا، فَنَذََر الصَّ

َضافَِة إلَى َواِجِب الشَّْرعِ  قَْواَلِن بِنَاًء َعلَى اأْلَْصِل اْلَمْذُكوِر، فَإِنَّهُ بِاإْلِ

اَلةِ. قَاَل اإْلِ  َضافَِة إلَى أَقَل ِ َواِجِب الصَّ ْكعَِة بِاإْلِ َماُم: َواَلَِّذي أََراهُ بَِمْنِزلَِة الرَّ

ُح فِيِه الثَّانِي هُ الشَّْيَخاِن، فَعَلَى َهذَا َيُكوُن اْلُمَصحَّ  .اللُُّزوَم، َوأَقَرَّ

إذَا نَذََر َصْوَم الدَّْهِر فَلَِزَمتْهُ َكفَّاَرةٌ، َواأْلََصحُّ فِيِه: الثَّانِي. َوِمْنَها:  -

َبْل ُهَو َكاْلعَاِجِز َعْن  اَل، َوَعلَى اآْلَخِر: فَيَُصوُم َعْنَها َويُْفِدي َعْن النَّْذرِ 

 َجِميعِ اْلِخَصاِل.

ا يَْصلُُح أَْن يُعَدَّ ِمْن فُُروعِ القاعدة:  َوِممَّ
لَْو نَذََر الطََّواَف لَْم يُْجِزِه إالَّ َسْبعَةُ أَْشَواٍط، َواَل يَْكِفي َطْوفَةٌ َواِحدَةٌ، َوإِْن  -

عُ  ْكعَِة اَل السَّْجدَةِ  َكاَن يَُجوُز التََّطوُّ بَِها َكَما ذُِكَر فِي اْلَخاِدِم: تَْنِزياًل لََها َمْنِزلَةَ الرَّ

 ِمْنَها.

ا ُسلِ  - الطََّواُف اْلَمْنذُوُر، فَإِنَّهُ تَِجُب  َك ِبالنَّْذِر فِيِه َمْسلََك اْلَجائِِز:َوِممَّ

ِ  فِيِه الن ِيَّةُ، َكَما تَِجُب ِفي النَّْفِل، َواَل تَِجبُ  فِي اْلفَْرِض ِلُشُموِل نِيَِّة اْلَحج 

 َولَْو نَذََر َصاَلةً: لَمْ  ،َواْلعُْمَرة لَهُ، َوَهذَا اْلَمْعَنى ُمْنتٍَف فِي النَّفَل َوالنَّْذرِ 

ْن َلَها، َواَل يُِقيُم، َولَْم َيْحُكوا فِيِه ِخاَلفًا، َوَكأَنَّ السَّبََب فِيِه أَنَّ اأْلَذَاَن َحقُّ  يَُؤذ ِ

 قُّ اْلَجَماَعِة َعلَى َرأْيِهِ اْلَوْقِت َعلَى اْلَجِديِد، َوَحقُّ اْلَمْكتُوبَِة َعلَى اْلقَِديِم، َوحَ 

ْماَلِء َوالثَّاَلثَةُ ُمْنتَِفيَةٌ فِي اْلَمْنذُوَرةِ.  فِي اإْلِ

َما إذَا نَذََر  َوَخَرَج النَّْذُر َعْن اْلفَْرِض َوالنَّفَِل َمعًا، فِي ُصوَرٍة، َوِهَي:

اْلِقَراَءةَ، فَإِنَّهُ تَِجُب نِيَّتَُها، َكَما نَقَلَهُ اْلقَُموِليُّ فِي اْلَجَواِهِر، َمَع أَنَّ قَِراَءةَ 

اَلةِ.  النَّْفِل اَل ِنيَّةَ لََها، َوَكذَا اْلِقَراَءةُ اْلَمْفُروَضةُ فِي الصَّ

 القاعدة اْلَخاِمَسةُ 

 اْلعُقُوِد أَْو بَِمعَانِيَها[؟ ]َهْل اْلِعْبَرةُ بِِصيَغِ 
 ِخََلٌف: َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلُف فِي اْلفُُروعِ: 

ِصفَتُهُ َكذَا ِبَهِذِه الدََّراِهِم. فَقَاَل:  اَل: اْشتََرْيُت ِمْنك ثَْوبًاإذَا قَ  فَِمْنَها: -

َحهُ ؛ بِْعتُكَ  َح الشَّْيَخاِن: أَنَّهُ َيْنعَِقدُ َبْيعًا، اْعِتبَاًرا ِباللَّْفِظ، َوالثَّانِي َوَرجَّ فََرجَّ

 .السُّْبِكيُّ َسلًَما، اْعتِبَاًرا بِاْلَمْعنَى 

إذَا َوَهَب بَِشْرِط الثََّواِب، فََهْل َيُكوُن َبْيعًا اْعتِبَاًرا بِاْلَمْعَنى،  َوِمْنَها: -

ل.أَْو ِهبَةً ا  ْعتِبَاًرا بِاللَّْفِظ؟ اأْلََصحُّ اأْلَوَّ
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ِبْعتُك بِاَل ثََمٍن، أَْو اَل ثََمَن ِلي َعَلْيَك فَقَاَل: اْشتََرْيُت َوقَبََضهُ،  َوِمْنَها: -

  تَعَاُرُض اللَّْفِظ، َواْلَمْعنَى.َوِفي اْنِعقَاِدِه ِهبَةً قَْوالفَلَْيَس َبْيعًا، 

َك، َولَْم يَْذُكْر ثََمنًا، فَإِْن َراَعْينَا اْلَمْعَنى اْنَعقَدَ إذَا قَاَل: بِْعتُ  َوِمْنَها: -

 ِهبَةً، أَْو اللَّْفَظ، فَُهَو َبْيٌع فَاِسدٌ.

، فَإِنَّهُ  َوِمْنَها: - إذَا قَاَل: بِْعتَُك إْن ِشئَْت، إْن َنَظْرنَا إلَى اْلَمْعَنى َصحَّ

،  َوإِْن نََظْرنَا إلَى لَْفِظ التَّْعِليِق بََطَل. لَْو لَْم يََشأْ لَْم يَْشتَِر، َوُهَو اأْلََصحُّ

لَْو قَاَل أَْسلَْمُت إلَْيَك َهذَا الثَّْوَب فِي َهذَا اْلعَْبِد، فَلَْيَس بَِسلٍَم  َوِمْنَها: -

اِلْختِاَلِل اللَّْفِظ، َوالثَّانِي: َنعَْم، َنَظًرا  ِقدُ َبْيعًا َعلَى اأْلَْظَهِر؛قَْطعًا، َواَل َيْنعَ 

 ى اْلَمْعنَى.إلَ 

إذَا قَاَل ِلَمْن َعلَْيِه الدَّْيُن: َوَهْبتُهُ ِمْنَك، فَِفي اْشتَِراِط اْلقَبُوِل  َوِمْنَها: -

 َوْجَهاِن:

 يُْشتََرُط اْعِتبَاًرا بِلَْفِظ اْلِهبَِة. أََحدُُهَما:

افِِعيُّ فِي ِكتَاِب ، اَل  َوالثَّانِي: َحهُ الرَّ ْبَراِء َوَصحَّ اْعتِبَاًرا ِبَمْعَنى اإْلِ

دَاِق.   الصَّ

ِة،  َوِمْنَها: - مَّ ِة َعلَى َخْمِسِمائٍَة فِي الذ ِ مَّ لَْو َصالََحهُ ِمْن أَْلِف فِي الذ ِ

 َصحَّ َوفِي اْشتَِراِط اْلقَبُوِل َوْجَهاِن.

: اأْلَْظَهُر اشْ  - افِِعيُّ تَِراُطهُ. قِيَل َوقَْد يُقَاُل: إنَّهُ ُمَخاِلٌف ِلَما قَاَل الرَّ

َحهُ فِي اْلِهبَِة، َولَْيَس َكذَ  :َصحَّ إْن اْعتَبَْرنَا اللَّْفَظ اُْشتُِرَط  ِلَك فَقَْد قَاَل السُّْبِكيُّ

ْلحِ، َوإِْن اْعتَبَْرنَا اْلَمْعنَى اُْشتُِرَط فِي اْلِهبَةِ  دُوَن  اْلقَبُوُل فِي اْلِهبَِة َوالصُّ

ْلحِ.  الصُّ

إذَا قَاَل: أَْعِتْق َعْبدََك َعن ِي بِأَْلٍف َهْل ُهَو بَْيٌع أَْو ِعتٌْق  َوِمْنَها: -

 بِِعَوٍض؟ َوْجَهاِن.

فَائِدَتُُهَما إذَا قَاَل: أَْنَت ُحر  َغدًا َعلَى أَْلٍف، إْن قُْلنَا: بَْيٌع فََسدَ، َواَل 

ىتَِجُب قِيَمةُ اْلعَْبِد، َوإِْن قُلْ   .نَا ِعتٌْق ِبِعَوٍض َصحَّ َوَوَجَب اْلُمَسمَّ

إذَا قَاَل َخالَْعتُِك َولَْم يَْذُكْر ِعَوًضا، قَاَل اْلَهَرِويُّ فِيِه قَْواَلِن  َوِمْنَها: -

 القاعدة: بِنَاًء َعلَى 

 أََحدُُهَما: اَل َشْيَء.
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 .َوالثَّانِي: ُخْلٌع فَاِسدٌ يُوِجُب َمْهَر اْلِمثْلِ 

اَل  (9)لَْو قَاَل: ُخْذ َهِذِه اأْلَْلَف ُمَضاَربَةً، فَِفي َقْوٍل إْبَضاعٌ َوِمْنَها: -

 اْلِمثَْل.أجرة يَِجُب فِيِه َشْيٌء، َوفِي آَخَر ُمَضاَربَةٌ فَاِسدَةٌ تُوِجُب 

َجهُ اْلَهَرِويُّ َعلَى َوِمْنَها: - ْجعَةُ بِلَْفِظ الن َِكاحِ، فِيَها ِخاَلٌف َخرَّ  الرَّ

تَُها بِِه.القاعدة   َواأْلََصحُّ ِصحَّ

ِل، َفُهَو  َوِمْنَها: - لَْو بَاَع اْلَمِبيَع ِلْلبَائِعِ قَْبَل َقْبِضِه بِِمثِْل الثََّمِن اأْلَوَّ

َجهُ السُّْبِكيُّ  ِة َوَخرَّ  َعَلى القاعدة.إقَالَةٌ بِلَْفِظ اْلبَْيعِ، ذََكَرهُ َصاِحُب التَِّتمَّ

ِريَج ِلْلقَاِضي ُحَسْيٍن. قَاَل: إْن اْعتَبَْرنَا اللَّْفَظ لَْم قَاَل: ثُمَّ َرأَْيُت التَّخْ  -

، َوإِْن اْعتَبَْرنَا اْلَمْعَنى فَإِقَالَةٌ.  يَِصحَّ

دَ َنْخِلي ِبَكذَا ِمْن ثََمَرتَِها، فَاأْلَصَ  َوِمْنَها: - حُّ إذَا قَاَل: اْستَأَْجْرتُك ِلتَتََعهَّ

َجاَرةِ، َوالثَّانِي أَنَّهُ نََظًرا إ أَنَّهُ إَجاَرةٌ فَاِسدَةٌ؛ لَى اللَّْفِظ َوَعدَِم ُوُجوِد َشْرِط اإْلِ

  .يَِصحُّ ُمَساقَاةً، َنَظًرا إلَى اْلَمْعَنى

َجاَرةِ بِلَْفِظ اْلُمَساقَاةِ فَقَاَل: َساقَْيتَُك َعلَى َهِذِه  َوِمْنَها: - لَْو تَعَاقَدَا فِي اإْلِ

َمْعلُوَمٍة، فَاأْلََصحُّ أَنَّهُ ُمَساقَاةٌ فَاِسدَةٌ نََظًرا إلَى اللَّْفِظ النَِّخيِل ُمدَّةَ َكذَا بِدََراِهَم 

َوَعدَِم ُوُجوِد َشْرِط اْلُمَساقَاة، إْذ ِمْن َشْرِطَها أَْن اَل تَُكوَن بِدََراِهَم، َوالثَّانِي: 

 تَِصحُّ إَجاَرةً َنَظًرا إلَى اْلَمْعنَى.

ِحيُح إذَا َعقَدَ بِلَْفِظ اإْلِ  َوِمْنَها: - ِة، فَالصَّ مَّ َجاَرةِ َعلَى َعَمٍل ِفي الذ ِ

أِلَنَّ َمْعنَاهُ َمْعَنى السَّلَِم، َوِقيَل: اَل، َنَظًرا ؛ اْعتِبَاُر قَْبِض اأْلُْجَرِة فِي اْلَمْجِلِس 

َجاَرةِ.  إلَى لَْفِظ اإْلِ

َجاَرة بِلَْفِظ اْلبَْيع فَقَاَل: بِْعتَُك َمْنَفعَةَ َهِذِه الدَّاِر  َوِمْنَها: - لَْو َعقَدَ اإْلِ

 .َوقِيَل َيْنعَِقدُ نََظًرا إلَى اْلَمْعَنى ْنعَِقدُ َنَظًرا إلَى اللَّْفِظ،َشْهًرا، فَاأْلََصحُّ اَل يَ 

ْبحِ لَكَ  أَنَّ كلإذَا قَاَل: قَاَرْضتَُك َعلَى  َوِمْنَها: - فَاأْلََصحُّ أَنَّهُ  الر ِ

 قَِراٌض فَاِسدٌ ِرَعايَةً ِللَّْفِظ، َوالثَّانِي قَِراٌض َصِحيح ِرَعايَة ِلْلَمْعنَى.

َوَكذَا َلْو قَاَل: َعلَى أَنَّ ُكلَّهُ ِلي، فََهْل ُهَو قَِراٌض فَاِسدٌ أَْو إْبَضاعٌ؟  -

ُل.  اأْلََصحُّ اأْلَوَّ
                                                           

اإلبضاع مصدر أبضع، ومنه البضاعة، وعرفه الفقهاء: بأنه بعث المال مع من يتجر به تبرعاً،  ( ـ5)
 .9/967كويتية والربح كله لرب المال. الموسوعة ال
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ْبحِ لَكَ َوَكذَا لَْو قَاَل: أَبَْضعَتَُك َعلَ  - فََهْل ُهَو إْبَضاٌع، ؛ ى أَنَّ نِْصَف الر ِ

 أَْو قَِراٌض؟ ِفيِه اْلَوْجَهاِن.

ًزا َوَكانَْت قَْد دََخلَْت  َوِمْنَها: - إذَا َوكَّلَهُ أَْن يَُطل َِق َزْوَجتَهُ َطاَلقًا ُمَنجَّ

َهْل يَقَُع الطَّاَلُق؟ فِيِه الدَّاَر فَقَاَل لََها: إْن ُكْنِت دََخْلِت الدَّاَر فَأَْنِت َطاِلٌق فَ 

ٌز ِمْن َحْيُث اْلَمْعنَى، ُمعَلٌَّق ِمْن َحْيُث اللَّْفُظ.  َوْجَهاِن، أِلَنَّهُ ُمَنجَّ

َل أََمَرهُ فَأَْنَكَر،  َوِمْنَها: - إذَا اْشتََرى َجاِريَةً بِِعْشِريَن، َوَزَعَم أَنَّ اْلُمَوك ِ

ِل ِليَ  ِبيَعَها لَهُ، فَلَْو قَاَل إْن ُكْنُت أََمْرتَُك ِبِعْشِريَن فَقَْد يَتَلَطَُّف اْلَحاِكُم بِاْلُمَوك ِ

ةُ نََظًرا إلَى اْلَمْعَنى حَّ  أِلَنَّهُ ُمْقتََضى الشَّْرعِ.؛ بِْعتَُكَها ِبَها، فَاأْلََصحُّ الص ِ

 َوالثَّانِي اَل، َنَظًرا إلَى ِصيغَِة التَّْعِليِق.

، َوَعتََق فِي اْلَحاِل، إذَا قَاَل ِلعَْبٍد ِبعْ  َوِمْنَها: - تَُك نَْفَسَك بَِكذَا، َصحَّ

تِِه نََظًرا ِلْلَمْعنَى، َوفِي َقْوٍل اَل َيِصحُّ نََظًرا إلَى اللَّْفظِ   . َولَِزَمهُ اْلَماُل ِفي ِذمَّ

، فَِقيَل: ِكتَابَةٌ فَاِسدَةٌ،  َوِمْنَها: - إذَا قَاَل: إْن أَدَّْيَت ِلي أَْلفًا فَأَْنَت ُحر 

 يَل ُمعَاَملَةٌ َصِحيَحةٌ. َوقِ 

قَالَِة اْلبَْيَع، فَِقيَل يَِصحُّ َبْيعًا نََظًرا ِلْلَمْعنَى،  ِمْنَها:و - إذَا قََصدَ بِلَْفِظ اإْلِ

 َوقِيَل اَل يَِصحُّ َنَظًرا إلَى اْختِاَلل اللَّْفِظ.

ِريٌء، فَِفي إذَا قَاَل َضِمْنُت َما لََك َعلَى فاَُلٍن بَِشْرِط أَنَّهُ بَ  َوِمْنَها: -

َماِن  ، َوفِي قَْولٍ قَْوٍل أَنَّهُ َضَماٌن فَاِسدٌ َنَظًرا إلَى اللَّْفظِ  الَةٌ بِلَْفِظ الضَّ َحوَّ

ُل. ،نََظًرا إلَى اْلَمْعَنى  َواأْلََصحُّ اأْلَوَّ

: لَْو قَاَل أََحْلتَُك ِبَشْرِط أَْن اَل أَْبَرأَ، فَِفيِه اْلقَْواَلِن َواأْلََصحُّ  َوِمْنَها: -

 فََسادُهُ.

اْلبَْيُع ِمْن اْلبَائِع قَْبَل اْلقَْبِض، قِيَل يَِصحُّ َوَيُكوُن فَْسًخا  َوِمْنَها: -

 نََظًرا إلَى اللَّْفِظ. ، َواأْلََصحُّ اَل اْعتِبَاًرا بِاْلَمْعنَى

إذَا َوقََف َعلَى قَبِيلٍَة َغْيِر ُمْنَحِصَرٍة، َكبَِني تَِميٍم َمثاًَل،  َوِمْنَها: -

ةُ اْعِتبَاًرا بِاْلَمْعَنى، َوَيُكوُن اْلَمْقُصودُ اْلِجَهةَ َوأَوْ  حَّ َصى لَُهْم، فَاأْلََصحُّ الص ِ

 اَل ااِلْسِتيعَاَب َكاْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن.

 َوالثَّانِي اَل يَِصحُّ اْعِتبَاًرا بِاللَّْفِظ، فَإِنَّهُ تَْمِليٌك ِلَمْجُهوٍل.
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إذَا قَاَل: ُخْذ َهذَا اْلبَِعيَر ِببَِعيَرْيِن، فََهْل َيُكوُن قَْرًضا فَاِسدًا  َوِمْنَها: -

 .أَْو بَْيعًا َنَظًرا إلَى اْلَمْعنَى؟ َوْجَهانِ  ،نََظًرا إلَى اللَّْفظِ 

ْبَراَء فََشِهدَ لَهُ َشاِهدَاِن أَنَّهُ َوَهبَهُ ذَِلَك، أَْو تََصدََّق  َوِمْنَها - لَْو ادََّعى اإْلِ

 َعلَْيِه، فََهْل يُْقَبُل نََظًرا إلَى اْلَمْعَنى أَْو اَل، َنَظًرا إلَى اللَّْفِظ؟ َوْجَهاِن.

 َمنَافِعِ الدَّاِر َهْل تَِصحُّ َوتَُكوُن إَعاَرةً نََظًرا إلَى اْلَمْعنَى  َوِمْنَها: -
ِهبَةُ

افِِعيُّ فِي اْلِهبَِة ِمْن َغيْ  َح أَْو اَل؟ َوْجَهاِن َحَكاُهَما الرَّ ِر تَْرِجيحٍ، َوَرجَّ

: أَنَّهُ تَْمِليُك َمنَافِع الدَّاِر، َوأَنَّهُ اَل يَْلَزُم إالَّ َما اُْستُْهِلَك ِمْن اْلَمنَافِعِ.  اْلبُْلِقينِيُّ

: لَْو قَاَل: إذَا دََخْلِت الدَّاَر فَأَْنِت َطاِلٌق، فََهْل ُهَو َحِلٌف َنَظًرا َوِمْنَها -

أَْو اَل، نََظًرا إلَى اللَّْفِظ ِلَكْوِن " إذَا " لَْيَسْت  ،تَعَلََّق بِِه َمْنعٌ  هُ أِلَنَّ ؛ إلَى اْلَمْعنَى

ُل. ؟ِمْن أَْلفَاِظِه ِلَما فِيِه ِمْن التَّأْقِيِت ِبِخاَلِف " إْن "  َوْجَهاِن، اأْلََصحُّ اأْلَوَّ

ُن َنَظًرا إلَى لَْو َوقََف َعلَى دَابَِّة فاَُلٍن، فَاأْلََصحُّ اْلبُْطاَل  َوِمْنَها: -

 اللَّْفِظ، َوالثَّانِي يَِصحُّ َنَظًرا إلَى اْلَمْعنَى َويُْصَرُف ِفي َعلَِفَها.

فَلَْو لَْم يَُكْن لََها َماِلٌك بِأَْن َكانَْت َوْقفًا، فََهْل َيْبُطُل َنَظًرا ِللَّْفِظ، أَْو يَِصحُّ 

ْنفَاُق َعلَْيَها إ ْذ ُهَو ِمْن ُجْملَِة اْلقَُرِب؟ َوْجَهاِن، نََظًرا ِلْلَمْعَنى، َوُهَو اإْلِ

 َحَكاُهَما اْبُن اْلَوِكيِل.
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 القاعدة السَّاِدَسةُ 

َماِن  ْهِن َهْل اْلُمغَلَُّب فِيَها َجانُِب الضَّ ]اْلعَْيُن اْلُمْستَعَاَرةُ ِللرَّ

 قَْواَلِن:[ ؟اْلعَاِريَّةِ  أَْو َجانِبُ 
 اْلفُُروعِ:َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي 

ُجوُع بَْعدَ قَْبِض اْلُمْرتَِهِن؟ إْن قُْلنَا َعاِريَّةٌ:  فَِمْنَها: - َهْل ِلْلُمِعيِر الرُّ

. ،نَعَْم أَْو َضَماٌن فَاَل   َوُهَو اأْلََصحُّ

 اأْلََصحُّ اْشتَِراُط َمْعِرفَِة اْلُمِعيِر ِجْنَس الدَّْيِن َوقَْدَرهُ َوِصَفتَهُ َوِمْنَها:  -

َماِن،بِنَاًء َعلَ    .َوالثَّاِني: اَل ِبنَاًء َعلَى اْلعَاِريَّةِ  ى الضَّ

ْهنِ  َوِمْنَها: - إْن قُْلنَا لَهُ  ؟َهْل لَهُ إْجبَاُر اْلُمْستَِعيِر َعلَى فَك ِ الرَّ

ُجوُع فَاَل  َوإِْن قُْلنَا اَل فَلَهُ ذَِلَك َعلَى اْلقَْول بِاْلَعاِريَِّة، َوَكذَا َعلَى اْلقَْوِل  ،الرُّ

اًل اَل يَُطاِلُب بِا ِل، َكَمْن َضِمَن دَْينًا ُمَؤجَّ َماِن إْن َكاَن َحاالًّ ِبِخاَلِف اْلُمَؤجَّ لضَّ

تُهُ.  اأْلَِصيَل بِتَْعِجيِلِه ِلتَْبَرأَ ِذمَّ

إذَا َحلَّ الدَّْيُن َوِبيَع فِيِه فَإِْن قُْلنَا َعاِريَّةٌ، َرَجَع اْلَماِلُك  َوِمْنَها: -

.بِِقيَمتِِه، أَْو ضَ   َماٍن، َرَجَع بَِما بِيَع بِِه َسَواٌء َكاَن أَقَلَّ أَْو أَْكثََر، َوُهَو اأْلََصحُّ

اِهُن َعلَى قَْوِل  َوِمْنَها: - لَْو تَِلَف تَْحَت يَِد اْلُمْرتَِهِن َضِمنَهُ الرَّ

اِهِن َواَل َعلَى ا َماِن اَل َعلَى الرَّ  ْلُمْرتَِهِن.اْلعَاِريَِّة، َواَل َشْيَء َعلَى قَْوِل الضَّ

اِهَن يَْضمَ  - إنَّهُ  نُهُ، َكذَا قَاَل النََّوِويُّ َواأْلََصحُّ فِي َهذَا اْلفَْرعِ: أَنَّ الرَّ

َح ُهنَاا  قَْوَل اْلعَاِريَِّة. ْلَمْذَهُب فَقَْد َصحَّ

َمانِ لَْو َجنَى فَِبيَع فِي اْلِجنَ َوِمْنَها: - ْيَء َعلَى اَل شَ  ايَِة فَعَلَى قَْوِل الضَّ

اِهِن،  َوَعلَى قَْوِل اْلعَاِريَِّة: يَْضَمُن. الرَّ

َلْو أَْعتَقَهُ اْلَماِلُك، فَإِْن قُْلنَا: َضَماٌن َفُهَو َكإِْعتَاِق اْلَمْرُهوِن،  َوِمْنَها: -

 َوإِْن قُْلنَا َعاِريَّةٌ: َصحَّ َوَكاَن ُرُجوًعا.

بَِة َعْبِدي َهذَا. قَاَل لَْو قَاَل: َضِمْنُت َما لََك َعلَْيِه فِي َرقَ  َوِمْنَها: -

ْهِن. َعاَرةِ ِللرَّ َماِن، َوَيُكوُن َكاإْلِ  اْلقَاِضي ُحَسْيٌن: يَِصحُّ ذَِلَك َعلَى قَْوِل الضَّ

 القاعدة السَّابِعَةُ 

 : ِخََلفٌ  [؟ِهَي بَْيٌع أَْو اْستِيفَاءٌ  ]اْلَحَوالَةُ َهلْ 
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 َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ:

: اَل، ِبنَاًء َعلَى أَنََّها اْسِتيفَاٌء،  فَِمْنَها: - ثُبُوُت اْلِخيَاِر فِيَها، اأْلََصحُّ

 َوقِيَل: َنعَْم، ِبنَاًء َعلَى أَنََّها بَْيٌع.

بِالثََّمِن َعلَى َرُجٍل، ثُمَّ  ِبِمائٍَة، َوأََحاَل اْلبَائِعَ  لَْو اْشتََرى َعْبدًا َوِمْنَها: -

اًء َعلَى َردَّ اْلعَْبدَ ِبعَْيٍب، أَْو تََحالٍُف أَْو إقَالٍَة َونَْحِوَها، فَاأْلَْظَهُر اْلبُْطاَلُن، بِنَ

 َوالثَّاِني: اَل، بِنَاًء َعلَى أَنََّها َبْيٌع. أَنََّها اْستِيفَاٌء،

فِي َجَواِز اْلَحَوالَِة بِِه َوَعلَْيِه، َوْجَهاِن:  الثََّمُن فِي ُمدَّةِ اْلِخيَارِ  َوِمْنَها: -

ِة: إْن قُْلنَا: اْستِي ِف فِي اْلبَْيعِ فِي فَاٌء َجاَز، أَْو بَْيٌع: فَاَل،قَاَل فِي التَِّتمَّ َكالتََّصرُّ

: اْلَجَواُز.   َزَمِن اْلِخيَاِر، َواأْلََصحُّ

هُ اْلُمَحاُل َعلَْيِه َرْهنًا أَْو يُِقيَم لَهُ لَْو اْحتَاَل، بَِشْرِط أَْن يُْعِطيَ  َوِمْنَها: -

: الثَّانِي. ،َجاَز، أَْو اْستِيفَاٌء فَاَل  إْن قُْلنَا: بِأَنََّها بَْيعٌ  َضاِمنًا فََوْجَهاِن،  َواأْلََصحُّ

: بُْطاَلنَُها،  َوِمْنَها: - لَْو أََحاَل َعلَى َمْن اَل دَْيَن َعلَْيِه ِبِرَضاهُ، فَاأْلََصحُّ

، بِنَاًء َعلَى أَنََّها اْستِيفَاٌء.بَْيٌع َوالثَّاِني، اًء َعلَى أَنََّها بِنَ  يَِصحُّ

اَن َعلَْيِه دَْيٌن: فِي اْشتَِراِط ِرَضى اْلُمَحاِل َعلَْيِه، إذَا كَ  َوِمْنَها: -

إلَى ِرَضى  أِلَنَّهُ َحقُّ اْلُمِحيل، فَاَل َيْحتَاج؛ إْن قُْلنَا: بَْيٌع، لَْم يُْشتََرطْ َوْجَهاِن؛ 

اْلغَْيِر، َوإِْن قُْلنَا: اْستِيفَاٌء اُْشتُِرَط، ِلتَعَذُِّر إْقَراِضِه ِمْن َغْير ِرَضاهُ. 

: َعدَُم ااِلْشتَِراِط.  َواأْلََصحُّ

ِة اْلَحَوالَ  َوِمْنَها: -  ِة ِبَها، َوَعلَْيَها أَْوُجهٌ:نُُجوُم اْلِكتَابَِة فِي ِصحَّ

ةُ، ِبنَ أََحدُُهَما: حَّ  اًء َعَلى أَنََّها اْسِتيفَاٌء.الص ِ

 اْلَمْنُع، ِبنَاًء َعلَى أَنََّها بَْيٌع. َوالثَّانِي:

: َوْجهٌ ثَاِلٌث: ةُ بَِها، اَل َعلَْيَها َواأْلََصحُّ حَّ أِلَنَّ ِلْلُمَكاتَِب أَْن ؛ َوُهَو الص ِ

ي إلَى إ اِرِه، َواْلَحَوالَةُ َعلَْيهِ يَْقِضي َحقَّهُ بِاْختِيَ  َعلَْيِه ِبغَْيِر  يَجاِب اْلقََضاءِ تَُؤد ِ

 َوفِي اْلَوِسيِط: َوْجهٌ بَِعْكِس َهذَا، َواأْلَْوُجهُ َجاِريَةٌ فِي اْلُمْسلَِم فِيِه. اْختِيَاِرِه،

َكاةُ ِللسَّاِعي َجاَز إْن قُْلنَا  قَاَل اْلُمتََول ِي: لَْو أََحاَل َمنْ  َوِمْنَها: - َعلَْيِه الزَّ

َكاةِ.؛ َوإِْن قُْلنَا: َبْيٌع، َفاَل  اْستِيفَاٌء،  اِلْمتِنَاعِ أَْخِذ اْلِعَوِض َعْن الزَّ
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:  َوِمْنَها: - لَْو َخَرَج اْلُمَحاُل َعلَْيِه ُمْفِلًسا، َوقَْد َشَرَط َيَساَرهُ، فَاأْلََصحُّ

 لَى أَنََّها بَْيٌع.َنعَْم، بِنَاًء عَ  نََّها اْستِيفَاٌء، َوالثَّانِياَل ُرُجوَع لَهُ، ِبنَاًء َعلَى أَ 

ِ الدَّْيِن: اْحتَْل َعلَيَّ بِدَيْ  َوِمْنَها: - نِك الَِّذي فِي لَْو قَاَل َرُجٌل ِلُمْستَِحق 

ِة فاَُلنٍ  ، َعلَى أَْن تُْبِرئَهُ، فََرِضَي َواْحتَاَل، َوأَْبرَ  ِذمَّ أَ اْلَمِديَن، فَِقيَل: يَِصحُّ

ِة اْلُمَحاِل  ؛اءٌ ِبنَاء َعلَى أَنََّها اْستِيفَ  َوقِيَل: اَل  إْذ لَْيَس ِلأْلَِصيِل دَْيٌن فِي ِذمَّ

 .َعلَْيهِ 

بَا، َوقَبََض ِفي  َوِمْنَها: - لَْو أََحاَل أََحدُ اْلُمتَعَاقِدَْيِن اآْلَخَر فِي َعْقِد الر ِ

 .فَاَل، َواأْلََصحُّ اْلَمْنعُ  ِس، فَإِْن قُْلنَا: اْستِيفَاٌء َجاَز، أَْو بَْيعٌ اْلَمْجلِ 

 اعدة الثَّاِمَنةُ الق

ْبَراُء َهْل ُهَو إْسقَاٌط أَْو تَْمِليك  قَْواَلِن: [؟]اْْلِ
 َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ فَِمْنَها: 

- . ا َيْجَهلُهُ اْلُمْبِرُئ، َواأْلََصحُّ فِيِه التَّْمِليُك، فَاَل يَِصحُّ ْبَراُء ِممَّ  اإْلِ

إْبَراُء اْلُمْبَهِم. َكَقْوِلِه لََمِديَنْيِه: أَْبَرأْت أََحدَُكَما. َواأْلََصحُّ فِيِه  َوِمْنَها: -

َواِحٍد َعْبدٌ، فَقَاَل: َملَّْكت كل  التَّْمِليُك، فَاَل يَِصحُّ َكَما لَْو َكاَن لَهُ فِي يَدِ 

.  أََحدَُكَما اْلَعْبدَ الَِّذي فِي يَِدِه، اَل يَِصحُّ

.تَعْ  َوِمْنَها: -  ِليقُهُ، َواأْلََصحُّ فِيِه التَّْمِليُك فَاَل يَِصحُّ

لَْو َعَرَف اْلُمْبِرُئ قَْدَر الدَّْيِن، َولَْم َيْعِرْفهُ اْلُمْبَرأُ. َواأْلََصحُّ  َوِمْنَها: -

ْسقَاُط.  فِيِه: اإْلِ

- . ْوَضِة فِي اْلَوَكالَِة، فَيَِصحُّ ِغيِر، َوأَْصُل الرَّ  َكَما فِي الشَّْرحِ الصَّ

ْسقَاُط، فَاَل يُْشتََرُط. َوِمْنَها: -  اْشتَِراُط اْلقَبُوِل، َواأْلََصحُّ فِيِه اإْلِ

. َوِمْنَها: - ْسقَاُط، فَاَل َيِصحُّ ، َواأْلََصحُّ فِيِه اإْلِ د ِ  اْرتِدَادُهُ بِالرَّ

ْعلَُم لَْو َكاَن أِلَِبيِه دَْيٌن َعلَى َرُجٍل، فَأَْبَرأَهُ ِمْنهُ، َوُهَو اَل يَ َوِمْنَها:  -

 َمْوَت اأْلَِب، فَبَاَن َمي ِتًا.

فَإِْن قُْلنَا: إْسقَاٌط َصحَّ َجْزًما، أَْو تَْمِليٌك، فَِفيِه اْلِخاَلُف فِيَمْن بَاَع َماَل 

ثِِه، َظانًّا َحيَاتَهُ، فَبَاَن َمي ِتًا.   ُمَور ِ
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ْبَراِء، فَاأْلََصحُّ اْشتَِراُط عِ َوِمْنَها:  - ِل بِقَْدِرِه، إذَا َوكََّل فِي اإْلِ ْلِم اْلُمَوك ِ

دُوَن اْلَوِكيِل بِنَاًء َعلَى أَنَّهُ إْسقَاٌط، َوَعلَى التَّْمِليِك َعْكُسهُ، َكَما لَْو قَاَل: بِْع 

ِة اْلبَْيعِ ِعْلُم اْلَوِكيِل، دُوَن  بَِما بَاَع بِِه فاَُلن فََرَسهُ، فَإِنَّهُ يُْشتََرُط ِلِصحَّ

ِل.   اْلُمَوك ِ

ْسقَاِط، : لَ ومنها - ْو َوكََّل اْلَمِديُن ِليُْبِرَئ نَْفَسهُ، َصحَّ َعلَى قَْوِل اإْلِ

َل اْلعَْبدُ فِي اْلِعتِْق، َواْلَمْرأَةُ فِي  ، َكَما لَْو ُوك ِ ، َوَجَزَم بِِه اْلغََزاِليُّ َوُهَو اأْلََصحُّ

 َوكَّلَهُ ِليَِبيَع ِمْن نَْفِسِه. َطاَلِق نَْفِسَها. َواَل يَِصحُّ َعلَى قَْوِل التَّْمِليِك، َكَما لَوْ 

ُجوعُ َعلَى قَْوِل  َوِمْنَها: - لَْو أَْبَرأَ اْبنَهُ َعْن دَْينِِه، فَلَْيَس لَهُ الرُّ

: َيْنَبِغي أَْن اَل  . َوقَاَل النََّوِويُّ افِِعيُّ ْسقَاِط. َولَهُ، َعلَى التَّْمِليِك: ذََكَرهُ الرَّ اإْلِ

 اْلقَْولَْيِن، َكَما اَل يَْرِجُع إذَا َزاَل اْلِمْلُك َعْن اْلَمْوُهوِب. يَُكوَن لَهُ ُرُجوعٌ َعلَى

 القاعدة التَّاِسعَةُ 

قَالَةُ َهْل ِهَي فَْسٌخ أَْو بَْيعٌ   : قَْواَلنِ  [؟]اْْلِ
 َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ: فَِمْنَها: 

قَالَةَ، فَإِْن قُْلنَا: لَْو اْشتََرى َعْبدًا َكافًِرا ِمْن َكافٍِر  - فَأَْسلََم، ثُمَّ أََرادَ اإْلِ

ِ. لَْم يَُجْز، أَْو فَْسخٌ ؛ ْيعٌ بَ  د ِ بِاْلعَْيِب فِي اأْلََصح   َجاَز، َكالرَّ

 ، بِنَاًء َعلَى أَنََّها فَْسٌخ،: اأْلََصحُّ َعدَُم ثُبُوِت اْلِخيَاَرْيِن فِيَهاومنها -

 أَنََّها َبْيٌع. َوالثَّانِي: نََعْم، بِنَاًء َعلَى

اأْلََصحُّ اَل َيتََجدَّدُ َحقُّ الشُّْفعَِة، ِبنَاًء َعلَى أَنََّها فَْسٌخ،  َوِمْنَها: -

 َوالثَّانِي: نََعْم، بِنَاًء َعلَى أَنََّها َبْيٌع.

بَا، َيِجُب التَّقَابُضُ  َوِمْنَها: - ِفي اْلَمْجِلِس، بِنَاًء  إذَا تَقَايَاَل ِفي ُعقُوِد الر ِ

.  َعلَى أَنََّها بَْيٌع، َواَل َيِجُب، بِنَاًء َعلَى أَنََّها فَْسٌخ، َوُهَو اأْلََصحُّ

قَالَةُ قَْبَل اْلقَْبِض، إْن قُْلنَا: فَْسٌخ، َوُهَو اأْلََصحُّ  َوِمْنَها: -  ،تَُجوُز اإْلِ

 َوإِْن قُْلنَا: َبْيٌع فَاَل.

، السَّلَِم قَْبَل اْلقَْبِض، إْن قُلْ تَُجوُز فِي  َوِمْنَها: - نَا فَْسٌخ، َوُهَو اأْلََصحُّ

 َوإِْن قُْلنَا: َبْيٌع فَاَل.
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نَا: فَْسٌخ، َوُهَو لَْو تَقَايَاَل َبْعدَ تَلَِف اْلَمبِيعِ َجاَز، إْن قُلْ  َوِمْنَها: -

،  ْيٌع، فَاَل.َوإِْن قُْلنَا: بَ  ِمثْل اْلَمبِيعِ أَْو قِيَمتِِه،َويَُردُّ  اأْلََصحُّ

قَالَةُ فِي اْلبَاقِي،  ْبدَْيِن، فَتَِلَف أََحدُُهَمالَْو اْشتََرى عَ  َوِمْنَها: - َجاَزْت اإْلِ

، َوَعلَى ُمقَابِِلِه: اَل.  َويَْستَتْبِع التَّاِلف َعلَى قَْوِل اْلفَْسخِ، َوُهَو اأْلََصحُّ

ُف اْلبَائِعِ ِفيِه،  تَِريْستََمرَّ فِي يَِد اْلُمشْ إذَا تَقَايَاَل َوا َوِمْنَها: - نَفَذَ تََصرُّ

، َواَل يَْنفُذُ َعلَى َقْوِل اْلبَْيعِ.  َعلَى قَْوِل اْلفَْسخِ َوُهَو اأْلََصحُّ

إْن َكانَْت َبْيعًا، َوبَِقَي  فِي يَِدِه َبْعدَ التَّقَايُِل اْنفََسَختْ  لَْو تَِلفَ َوِمْنَها:  -

َكاْلُمْستَاِم، َوُهَو  ا: فَْسٌخ َضِمنَهُ اْلُمْشتَِريْن قُْلنََوإِ  ،اْلبَْيُع اأْلَْصِليُّ ِبَحاِلهِ 

.  اأْلََصحُّ

لَْو تَعَيََّب فِي يَِدِه َغِرَم اأْلَْرَش، َعلَى َقْوِل اْلفَْسخِ، َوُهَو  َوِمْنَها: -

: َوَعلَى اآْلَخِر يَتََخيَُّر اْلبَائُِع بَْيَن أَْن يُِجيَز، َواَل أَْرَش لَهُ، أَْو يَْفَسَخ  اأْلََصحُّ

 َويَأُْخذَ الثََّمَن.

قَالَِة، فَ  َوِمْنَها: - إِْن قُْلنَا: فَْسٌخ، فَعَلَْيِه اأْلُْجَرةُ، َوُهَو لَْو اْستَْعَملَهُ َبْعد اإْلِ

، أَْو َبْيٌع، فَاَل   .اأْلََصحُّ

 ْيٍب َحدََث ِعْندَ اْلُمْشتَِري فَاَل َردَّ لَهُ لَْو اطَّلََع اْلبَائُِع َعلَى عَ  َوِمْنَها: -

، َوإِْن قُْلنَا: َبْيعٌ  دُّ ؛ إْن قُْلنَا: فَْسٌخ َوُهَو اأْلََصحُّ  .فَلَهُ الرَّ

 القاعدة اْلعَاِشَرةُ 

ْوجِ قَْبَل اْلقَْبِض َمْضُموٌن  دَاُق اْلُمعَيَُّن فِي يَِد الزَّ ]الصَّ

 قَْواَلِن. ؟[َضَماَن َعْقٍد أَْو َضَماَن يَدٍ 
 َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ:

، اَل يَِصح  بَْيعُهُ قَْبَل قَْبِضِه، فَِمْنَها:  -  َضَماِن اْلعَْقِد،ِبنَاًء َعلَى اأْلََصحُّ

، ِبنَاًء َعلَى َضَماِن اْليَِد.  َوالثَّانِي: يَِصحُّ

دَاِق إذَا تَ ومنها - ْوجُ : اأْلََصحُّ اْنِفَساُخ الصَّ قَْبَل  ِلَف أَْو أَتْلَفَهُ الزَّ

ُجوعُ إلَى َمْهِر اْلِمثِْل، بِنَاًء َعلَى َضَماِن اْلعَْقِد، َوالثَّانِي: اَل  ، قَْبِضِه، َوالرُّ

 أَْو قِيَمتُهُ، بِنَاًء َعلَى َضَماِن اْليَِد. َويَْلَزُم ِمثْلُهُ 

فَإِْن  ،َبْل لََها اْلِخيَارُ  بَْعُضهُ اْنَفَسَخ فِيِه اَل فِي اْلبَاقِي، : لَْو تَِلفَ ومنها -

،  َعلَى َقْوِل َضَماِن اْلعَْقِد، فََسَخْت َرَجعَْت إلَى َمْهِر اْلِمثِْل، َوُهَو اأْلََصحُّ
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ِة ا اْلعَْبدَْيِن َعلَى ُمقَابِِلِه،لَى قِيَمِة َوإِ  لتَّاِلِف ِمْن َوإِْن أََجاَزْت َرَجَعْت إلَى ِحصَّ

ِ، َوإِلَى قِيَمتِِه َعلَى اآْلَخِر. َمْهِر اْلِمثْلِ   َعلَى اأْلََصح 

ِحيحِ ومنها - ِخيَاَر َوِفي َوْجٍه: اَل  ،: لَْو تَعَيََّب فَلََها اْلِخيَاُر َعلَى الصَّ

ِ فَإِْن فََسَخْت َرَجعَْت إلَى َمْهِر اْلِمثِْل َعلَى اأْلَصَ  لَى َضَماِن اْلعَْقِد،عَ  ح 

ِ  َواْلبَدَُل َعَلى اآْلَخِر، َكاْلَمِبيعِ قَْبَل  َوإِْن أََجاَزْت: فَاَل َشْيَء لََها َعلَى اأْلََصح 

 َوَعلَى َضَماِن اْليَِد لََها اأْلَْرُش. اْلقَْبِض،

ِ بِنَاًء َعلَى َضَماِن : اْلَمنَاومنها - فُِع الثَّابِتَةُ فِي يَِدِه اَل يَْضَمنَُها َعلَى اأْلََصح 

 اْلعَْقِد، َويَْضَمنَُها بِنَاًء َعلَى َضَماِن اْليَِد.

ً ُمْنفَِصلَةً فَِلْلَمْرأَِة قَْطعًا بِنَاًء َعلَى َضَماِن ومنها - : لَْو َزادَ فِي يَِدِه ِزَيادَة

 َماِن اْلعَْقِد َوْجَهاِن: َكاْلَمبِيعِ.اْليَِد، َوَعلَى ضَ 

: لَْو أَْصدَقَها نَِصابًا، َولَْم تَْقبِْضهُ َحتَّى َحاَل اْلَحْوُل، َوَجبَْت َعلَْيَها ومنها -

ِ، َكاْلَمْغُصوِب َونَْحِوِه، َوفِي َوْجٍه: اَل، بِنَاًء َعلَى َضَماِن  َكاةُ فِي اأْلََصح  الزَّ

 ْبَل اْلقَْبِض.اْلعَْقِد، َكاْلَمبِيعِ قَ 

ِ، بِنَاًء َعلَى ومنها - : لَْو َكاَن دَْينًا، َجاَز ااِلْعتِيَاُض َعْنهُ َعلَى اأْلََصح 

 َضَماِن اْليَِد، َوَعلَى َضَماِن اْلعَْقِد اَل يَُجوُز، َكاْلُمَسلَِّم فِيِه.

 فَ َهِذِه ُصورٌَة ُأْخَرى ُصحِ َح ِفيَها قَ ْوُل َضَماِن اْلَيِد. 

 اْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ القاعدة 

ْجِعيُّ َهْل يَْقَطُع الن َِكاَح أَْو الَ   قَْواَلِن:[ ؟]الطَََّلُق الرَّ
 يختلف التَّْرِجيحِ فِي فُُروِعِه:

: ُوُجوُب اْلَمْهرِ منهافَ  - ، بِنَاًء (5): لَْو َوِطئََها فِي اْلِعدَّةِ َوَراَجَع، فَاأْلََصحُّ

 . (1)َعلَى أَنَّهُ يَْنقَِطعُ 

لُهُ، َوالثَّانِي: ومنها - : أَنََّها اَل تُغَس ِ : لَْو َماَت َعْن َرْجِعيٍَّة، فَاأْلََصحُّ

ْوَجِة. لُهُ، َكالزَّ  تُغَس ِ

                                                           
 ومن باب أولى يجب عند الشافعية إن لم يراجع. ( ـ5)
أي أن الطالق يقطع النكاح حتى يراجع بقوله راجعتك ونحوها، فالوطء عندهم ال تحصل به  ( ـ1)

الرجعة، والصحيح حصول الرجعة به وعدم وجوب المهر ؛ ألنها الزالت زوجة ولذا ترث وتجب نفقتها 
 وال يحد بوطئها.
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ةُ، ِبنَاًء َعلَى أَنََّها َزْوُجهُ. ومنها - حَّ : الص ِ  : لَْو َخالَعََها، فَاأْلََصحُّ

َ  اَل: نَِسائِي أَْو َزْوَجاِتي: لَْو قَ ومنها - : دُُخوُل َطَواِلُق، فَاأْل َصحُّ

. ْجِعيَِّة ِفيِهنَّ  الرَّ

 تَْنبِيَهاٌت:

ُل: ِل، فِي تَْحِريِم اْلَوْطِء َوااِلْستِْمتَاَعات ُكل َِها،  اأْلَوَّ ُجِزَم بِاأْلَوَّ

 .َوالنََّظِر، َواْلَخْلَوةِ 

َهاِر  ِة الظ ِ ْرِث، َولُُحوِق الطَّاَلق، َوِصحَّ َوُجِزَم بِالثَّانِي فِي اإْلِ

 ياَلِء، َوالل ِعَاِن، َوُوُجوِب النَّفَقَِة.َواإْلِ 

قَْوٌل ثَاِلٌث، َوُهَو اْلَوْقُف، فَإِْن لَْم يَُراِجْعَها القاعدة  فِي أَْصلِ  الثَّانِي:

َحتَّى اْنقََضْت اْلِعدَّةُ، تََبيَّنَّا اْنِقَطاَع الن َِكاحِ بِالطَّاَلِق، َوإِْن َراَجَع، تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَْم 

 َقِطْع، َونَِظيُر ذَِلَك: اأْلَْقَواُل فِي اْلِمْلِك َزَمَن اْلِخيَاِر.يَنْ 

ْجعَةُ، َهْل ِهيَ القاعدة  يُعَبَُّر َعنْ  الثَّاِلُث:           بِِعبَاَرةٍ أُْخَرى، فَيُقَاُل: الرَّ

ُل ِفيَما إذَا َطلََّق اْلُموِلي فِي اْلُمدَّةِ، َح اأْلَوَّ                اْبتِدَاُء الن َِكاحِ أَْو اْستِدَاَمتُهُ؟ فَُصح ِ

َح الثَّاِني ثُمَّ َراَجَع، فَإِنَّ  فِي أَنَّ اْلعَْبدَ يَُراِجُع َها تَْستَأِْنُف، َواَل تَْبنِي، َوُصح ِ

ْشَهادُ، َوأَنََّها تَِصحُّ فِي  إْذنِ              بَِغْيرِ  َسي ِِدِه، َوأَنَّهُ اَل يُْشتََرُط فِيَها اإْلِ

ْحَراِم.  اإْلِ

 القاعدة الثَّانَِيةَ َعْشَرةَ 

َهاُر َهْل اْلُمغَلَُّب فِيِه ُمَشابََهةُ الطَََّلِق أَْو ُمَشابََهةُ اْليَِمينِ  فِيِه  [؟]الظ ِ

 ِخََلٌف .

ُل فِي فُُروعٍ: َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف، َح اأْلَوَّ  فَُرج ِ

: إذَا َظاَهَر ِمْن أَْربَعِ نَِساٍء ِبَكْلَمٍة َواِحدَةٍ، فَقَاَل: أَْنتُنَّ َعلَيَّ منها -

ي، فَإِذَا أَْمَسَكُهنَّ لَِزَمهُ أَْربَُع َكفَّاَراِت، َعلَى اْلَجِديِد، فَإِنَّ الطَّاَلَق،  َكَظْهِر أُم ِ

ُق فِيِه بَيْ  َن أَْن يَُطل ِقُهنَّ بِِكْلَمٍة، أَْو َكِلَمات، َواْلقَِديُم: َكفَّاَرةٌ، تَْشِبيًها اَل يُفَرَّ

 ٌ  .بِاْليَِميِن، َكَما َلْو َحلََف اَل يَُكل ُِم َجَماَعةً، اَل يَْلَزُمهُ إالَّ َكفَّاَرةٌ َواِحدَة
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 َواِحدَةٍ، َفيَُحدُّ ِلُكل ِ َوَنِظيُر َهذَا: اْلِخاَلُف فِيَمْن قَذََف َجَماَعةً ِبَكِلَمٍة  -

 َوالثَّانِي َحدًّا َواِحدًا.َواِحٍد َحدًّا فِي اأْلَْظَهِر، 

: َنعَْم، َكالطَّاَلِق،َوَجَزَم اْلقَاِضي ومنها - ؟ اأْلََصحُّ : َهْل يَِصحُّ بِاْلَخط ِ

َهاِر، َكاْلَيِميِن، فَإِنََّها اَل تَِصحُّ  ِة فِي الظ ِ حَّ  إالَّ بِاللَّْفِظ.ُحَسْيٌن ِبعَدَِم الص ِ

َهاِر فِي اْمَرأَةٍ َواِحدٍَة َعلَى ااِلت َِصاِل، ومنها - َر لَْفَظ الظ ِ : إذَا َكرَّ

َوالثَّانِي: َكفَّاَرةٌ ، َوَنَوى ااِلْستِئْنَاَف؛ فَاْلَجِديدُ يَْلَزُمهُ ِبُكل ٍ َكفَّاَرةٌ، َكالطَّاَلقِ 

 َواِحدَةٌ، َكاْليَِميِن.

: اَل، اَل: أََرْدت التَّأِْكيدَ، فََهْل يُْقَبُل ِمْنهُ؟ اأْلََصحُّ َولَْو تَفَاَصلَْت، َوقَ 
 َوالثَّانِي: نَعَْم، َكاْليَِميِن. تَْشبِيًها بِالطَّاَلِق،

َح الثَّانِي فِي فُُروعٍ:   َوُرج ِ
ةُ ُمَؤقَّتًا َكاْليَِميِن، َوالثَّانِي: منها - حَّ : َلْو َظاَهَر ُمَؤقَّتًا، َفاأْلََصحُّ الص ِ

 .اَل، َكالطَّاَلقِ 

 ِفيِه، َواأْلََصحُّ اْلَمْنُع َكاْليَِميِن، َوالثَّانِي اْلَجَوازُ  : التَّْوِكيلُ منهاو -
 َكالطَّاَلِق.

: لَْو َظاَهَر ِمْن إْحدَى َزْوَجتَْيِه، ثُمَّ قَاَل ِلأْلُْخَرى: أَْشَرْكتُِك ومنها -
َهاَر، فََقْواَلِن، أََحدُُهمَ  أَْيًضا، َكَما لَْو  ا: يَِصيُر ُمَظاِهًرا ِمْنَهاَمَعَها، َونََوى الظ ِ

 َونََوى الطَّاَلَق، َوالثَّانِي: اَل، َكاْليَِميِن. أْلُْخَرى أَْشَرْكتُِك َمعََهاثُمَّ قَاَل لِ  َطلَّقََها

 القاعدة الثَّاِلثَةَ َعْشَرةَ 

 ؟ ]فَْرُض اْلِكفَايَِة َهْل يَتَعَيَُّن بِالشُُّروعِ أَْو اَل[
 ِخََلٌف اِلْختََِلِف التَّْرِجيحِ فِي فُُروِعَها: فِيهِ 

: َصاَلةُ اْلِجنَاَزةِ، اأْلََصحُّ تَْعيِينَُها بِالشُُّروعِ، ِلَما فِي نهافَم -
ْعَراِض َعْنَها ِمْن َهتِْك ُحْرَمِة اْلَمي ِِت.  اإْلِ

نَعَْم َجَرى ِخاَلٌف  أَنَّهُ َيتَعَيَّن بِالشُُّروعِ،: اْلِجَهاِد، َواَل ِخاَلَف ومنها -
 َوقَُّف َغْزُوهُ َعلَى إْذنِِه،فِي ُصوَرٍة ِمْنهُ َوِهَي: َما إذَا بَلَغَهُ ُرُجوُع َمْن يَتَ 
ُجوعُ. : أَنَّهُ تَِجب اْلُمَصابََرةُ، َواَل َيُجوُز الرُّ  َواأْلََصحُّ

َل ِمْنهُ َطَرفًا َوآنَومنها - َس ِمْنهُ : اْلِعْلُم، فََمْن اْشتَغََل بِِه َوَحصَّ
 : اأْلَْهِليَّةَ، َهْل يَُجوز لَهُ تَْرُكهُ أَْو َيِجُب َعلَْيِه ااِلْسِتْمَراُر؟ َوْجَهاِن. اأْلََصحُّ

هَ بِأَنَّ  ُل. َوُوج ِ  َمْسأَلٍَة ُمْستَِقلٍَّة بَِرأِْسَها ُمْنَقِطَعٍة َعْن َغْيِرَها. كل اأْلَوَّ
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 أََعمَّ ِمْنَها، َفتَقُوَل: بِقاعدة القاعدة  َولَك أَْنت تُْبِدَل َهِذهِ 

 ]فَْرُض اْلِكفَايَِة، َهْل يُْعَطى ُحْكَم فَْرِض اْلعَْيِن، أَْو ُحْكَم النَّْفِل؟[
 فِيِه ِخََلٌف، َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ:

ٍم. ِفيِه َوْجَهاِن،: اْلَجْمُع َبْينَهُ َوَبْيَن فَْرٍض آخَ منهافَ  - :  َر ِبتََيمُّ َواأْلََصحُّ
 اْلَجَواُز. 

اِحلَِة، فِيِه َوعَ  اَزةِ قَاِعدًا َمَع اْلقُْدَرةِ،: َصاَلة اْلِجنَومنها - َلى الرَّ

: اْلَمْنعُ  ِخاَلٌف، َق بِأَنَّ اْلِقيَاَم ُمْعَظُم أَْرَكانَِها، فَلَْم يَُجْز تَْرُكهُ  ،َواأْلََصحُّ َوفُر ِ

ِم. َمَع اْلقُْدَرةِ، ِبِخاَلِف اْلَجْمعِ   بَْيَنَها َوبَْيَن َغْيِرَها بِالتََّيمُّ

: َهْل يُْجبَُر َعلَْيِه تَاِرُكهُ، َحْيُث لَْم يَتََعيَّْن؟ فِيِه ُصَوٌر ُمْختَِلفَةٌ، ومنها -

ِ َوالشَّ  ْجبَاُر فِي ُصوَرةِ اْلَوِلي  َمَع ُوُجوِد  اِهِد إذَا دُِعَي ِلأْلَدَاءِ فَاأْلََصحُّ اإْلِ

ِل،ِه فِ َغْيِرِه، َوَعدَمِ  َوفِيَما إذَا اْمتَنََع ِمْن اْلُخُروج َمعََها  يَما إذَا دُِعَي ِللتََّحمُّ

 ِللتَّْغِريِب، َوفِيَما إذَا ُطِلَب ِلْلقََضاِء، فَاْمتَنََع.
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ابِعَةَ َعْشَرةَ   القاعدة الرَّ

ائُِل اْلعَائِدُ َهْل ُهَو َكاَلَِّذي لَْم يَُزْل أَْو َكاَلَِّذي لَْم يَ    [؟عُدْ ]الزَّ
ُل فِي فُُروعٍ:  َح اأْلَوَّ  فِيِه ِخََلٌف، َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف، فَُرج ِ

دَاِق َوَعادَ، منها - : إذَا َطلََّق قَْبَل الدُُّخوِل، َوقَْد َزاَل ِمْلُكَها َعْن الصَّ

.ِ  تَعَلََّق بِاْلعَْيِن فِي اأْلََصح 

ِ.  : إذَا َطلُقَْت َرْجِعيًّا،ومنها -  َعادَ َحقَُّها فِي اْلَحَضانَة ِفي اأْلََصح 

، َيعُودُ َرْهنًا ومنها - َر اْلَمْرُهوُن َبْعدَ اْلقَْبِض، ثُمَّ َعادَ َخالًّ : إذَا تََخمَّ

.ِ  فِي اأْلََصح 

:  : إذَا بَاَع َما اْشتََراهُ، ثُمَّ َعِلَم بِِه َعْيبًا، ثُمَّ َعادَ إلَْيهِ ومنها - بَِغْيِر َرد ٍ

ِ. َردُّهُ  فَلَهُ   فِي اأْلََصح 

َكاةُ فِي أَثَْناِء اْلَحْوِل عَ ومنها - ُل لَهُ الزَّ ْن : إذَا َخَرَج اْلُمَعجَّ

ِ. ااِلْستِْحقَاِق، ثُمَّ َعادَ،  تُْجِزُئ فِي اأْلََصح 

فِي  اَم، ثُمَّ َسافََر. يَْقُصُرَها: إذَا فَاتَتْهُ َصاَلةٌ ِفي السَّفَِر، ثُمَّ أَقَ ومنها -

ِ.اأْلَصَ   ح 

: إذَا َزاَل َضْوُء إْنَساٍن، أَْو َكاَلُمهُ، أَْو َسْمعُهُ، أَْو ذَْوقُهُ، أَْو ومنها -

هُ، أَْو أَْفَضاَها ثُ  َمانُ وَ  مَّ َعادَ. يَْسقُُط اْلِقَصاصُ َشمُّ ِ. الضَّ  فِي اأْلََصح 

َح الثَّانِي فِي فُُروعٍ:   َوُرج ِ

فَْرعِ، ثُمَّ َعادَ، فَاَل ُرُجوَع : لَْو َزاَل اْلَمْوُهوُب َعْن ِمْلِك الْ منها -

.ِ  ِلأْلَْصِل فِي اأْلََصح 

: لَْو َزاَل ِمْلُك اْلُمْشتَِري، ثُمَّ َعادَ َوُهَو ُمْفِلٌس، فَاَل ُرُجوَع ومنها -

.ِ  ِلْلبَائِعِ فِي اأْلََصح 

َل ِبيَِد َغْيره، ومنها - فَاَل : َلْو أَْعَرَض َعْن ِجْلِد َمْيتٍَة، أَْو َخْمٍر، فَتََحوَّ

.ِ  يَعُود اْلِمْلُك فِي اأْلََصح 

ِ.ومنها -  : لَْو َرَهَن َشاةً، فََماتَْت، فَدُبَِغ اْلِجْلدُ، لَْم َيعُْد َرْهنًا فِي اأْلََصح 
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لَْم تَعُْد ِواَلَيتُهُ  َعْن اأْلَْهِليَّة، ثُمَّ َعادَ،: لَْو ُجنَّ قَاٍض، أَْو َخَرَج ومنها -

.  فِي اأْلََصح 

: َلْو قَلََع ِسنَّ َمثْغُوٍر، أَْو قََطَع ِلَسانَهُ، أَْو أَْليَتَهُ فََنبَتَْت، أَْو ومنها -

ِ. ،أَْو أََجافَهُ، فَاْلتَأََمتْ ؛ أَْوَضَحهُ  َماُن فِي اأْلََصح   لَْم يَْسقُْط اْلِقَصاُص، َوالضَّ

فَةُ اْلَمْحلُوُف َعلَْيَها، لَْم تَعُْد اْليَ ومنها - ِميُن ِفي : لَْو َعادَْت الص ِ

.ِ  اأْلََصح 

 ْندَ اْلغَاِصِب، ثُمَّ َسِمنَْت، لَْم يُْجبَْر،: لَْو َهَزلَْت اْلَمْغُصوبَةُ عِ ومنها -

.ِ َماُن فِي اأْلََصح   َولَْم يَْسقُْط الضَّ

ُجوعُ فِي َعْيِن اْلَقْرِض ومنها - ، َما دَاَم بَاقِيًا : إذَا قُْلنَا: ِلْلُمْقِرِض الرُّ

 اَل َوَعادَ فََهْل َيْرِجُع فِي َعْينِِه؟ َوْجَهاِن فِي اْلَحاِوي.فَلَْو زَ  بَِحاِلِه،

: اَل.  قُْلت: يَْنَبِغي أَْن َيُكوَن اأْلََصحُّ

 تنبيه:

ِل فِي ُصَوٍر:   ُجِزَم بِاأْلَوَّ

: إذَا اْشتََرى َمِعيبًا َوبَاَعهُ، ثُمَّ َعِلَم اْلعَْيَب َوُردَّ َعلَْيِه بِِه، فَلَهُ منها -

 قَْطعًا.َردُّهُ 

اْلَواقِِف  : إذَا فََسَق النَّاِظُر، ثُمَّ َصاَر َعْداًل، َوِواَليَتُهُ بَِشْرطِ ومنها -

 َعادَْت ِواَلَيتُهُ، َوإِالَّ فَاَل.  َمْنُصوًصا َعلَْيِه،

 َوُجِزَم بِالثَّانِي فِي ُصَوٍر:

َعادَ َطُهوًرا،  َغيُُّر،اَسٍة، ثُمَّ َزاَل التَّ : إذَا تَغَيََّر اْلَماُء اْلَكثِيُر ِبَنجَ منها -

 فَلَْو َعادَ التَّغَيُّر َبْعدَ َزَواِلِه َوالنََّجاَسةُ َغْيُر َجاِمدَة، لَْم يَعُْد التَّْنِجيُس قَْطعًا.

اٍل، ثُ  -  مَّ َملََكهُ بَْعدَ اْلغُُروِب،َولَْو َزاَل اْلِمْلُك َعْن اْلَعْبِد قَْبَل ِهاَلِل َشوَّ

 َرتُهُ َقْطعًا.اَل تَِجُب َعلَْيِه فِطْ 

َولَْو َسِمَع َبي َِنتَهُ ثُمَّ ُعِزَل قَْبَل اْلُحْكِم ثُمَّ َعادَْت ِواَلَيتُهُ فَاَل بُدَّ ِمْن  -

 إَعادَتَِها قَْطعًا.

لَ فَأَْنِت َطاِلقٌ  دَاَر فاَُلٍن َما دَاَم فِيَها َولَْو قَاَل: إْن دََخْلت - ثُمَّ  ،  فَتََحوَّ

الَّتِي اْنعَقَدَْت َعلَْيَها  أِلَنَّ إدَاَمةَ اْلَمقَامِ ؛ اَعادَ إلَْيَها، اَل يَقَُع الطَّاَلُق قَْطعً 

 .َوَهذَا َعْودٌ َجِديدٌ، َوإِدَاَمتُهُ إقَاَمةٌ ُمْستَأْنَفَةٌ ، اْليَِميُن قَْد اْنقََطعَتْ 
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 القاعدة اْلَخاِمَسةَ َعْشَرةَ 

  [؟َحاِل أَْو بِاْلَمآلِ ]َهْل اْلِعْبَرةُ بِالْ 
فِيِه ِخََلٌف، َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف، َويَُعبَُّر َعْن َهِذِه القاعدة بِِعبَاَراٍت 

 منها: 

 (َما قَاَرَب الشَّْيَء، َهْل يُْعَطى ُحْكَمهُ؟)

ائِِل؟( َواِل، َهْل يُْعَطى ُحْكَم الزَّ  )َواْلُمْشِرُف َعلَى الزَّ

 يُْجعَل َكاْلَواقِعِ؟( )َواْلُمتََوقَُّع، َهلْ 

 َوفِيَها فُُروٌع: 

ِغيَف َغدًا، فَأَتْلَفَهُ قَْبَل اْلغَِد، فََهْل منها - : إذَا َحلََف لَيَأُْكلَنَّ َهذَا الرَّ

ُهَما: الثَّانِي.  يَْحنَُث فِي اْلَحاِل أَْو َحتَّى يَِجيَء اْلغَدُ؟ َوْجَهاِن، أََصحُّ

ُكوعِ، : لَْو َكاَن اْلقَِميُص، ومنها - بَِحْيُث تَْظَهُر ِمْنهُ اْلَعْوَرةُ ِعْندَ الرُّ

َواَل تَْظَهُر ِعْندَ اْلِقيَاِم فََهْل تَْنعَِقدُ َصاَلتُهُ ثُمَّ إذَا َرَكَع تَْبُطُل، أَْو اَل تَْنعَِقدُ 

ُل. ُهَما: اأْلَوَّ  أَْصاًل؟ َوْجَهاِن، أََصحُّ

اَلةَ، فَأَْحَرَم ِبَها، َوَنِظيُرَها: لَْو لَْم َيْبَق ِمْن ُمدَّةِ ا - ِ َما يََسُع الصَّ ْلُخف 

: َنعَْم.  فََهْل تَْنعَِقدُ؟ فِيِه َوْجَهاِن، اأْلََصحُّ

: َمْن َعلَْيِه َعَشَرةُ أَيَّاٍم ِمْن َرَمَضاَن، فَلَْم يَْقِضَها َحتَّى بَِقَي ِمْن ومنها -

َسعُهُ اْلَوْقُت فِي اْلَحاِل، أَْو اَل َشْعبَاَن َخْمَسةُ أَيَّاٍم فََهْل يَِجُب فِْديَةُ َما اَل يَ 

افِِعيُّ َوَغْيُرهُ، ِبَما  ،يَِجُب، َحتَّى يَْدُخَل َرَمَضاُن؟ فِيِه َوْجَهانِ  َوَشبََّهُهَما الرَّ

 إذَا َحلََف لَيَْشَربَنَّ َماَء َهذَا اْلُكوِز َغدًا، فَاْنَصبَّ قَْبَل اْلغَِد.

، فَاْنَقَطَع قَْبَل اْلُحلُوِل،  : َلْو أَْسلََم فِيَما َيعُمُّ ومنها - ُوُجودُهُ ِعْندَ اْلَمَحل ِ

ُز ُحْكُم ااِلْنِقَطاعِ فََهْل يَ  ُر إلَى  تََنجَّ َوُهَو ثُبُوُت اْلِخيَاِر ِفي اْلَحاِل، أَْو َيتَأَخَّ

ُهَما: الثَّانِي َحل ِ َوْجَهاِن،اْلمَ   .أََصحُّ

ْكَعِة اأْلُوَلى الْ ومنها - اَلةِ فِي الثَّاِنيَِة، : لَْو َنَوى فِي الرَّ ُخُروَج ِمْن الصَّ

اَلةِ، فََهْل تَْبُطل فِي اْلَحاِل،  أَْو َعلََّق اْلُخُروَج بَِشْيٍء يُْحتََمُل ُحُصولُهُ فِي الصَّ

ُل. فَةُ؟ َوْجَهاِن،أَْو َحتَّى تُوَجدَ الص ِ  ُهَما: اأْلَوَّ  أََصحُّ
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ٌل َيِحلُّ ومنها - إْذ ؛ َقْبَل ُرُجوِعِه، فََهْل لَهُ السَّفَرُ : َمْن َعَلْيِه دَْيٌن ُمَؤجَّ

 ِجُب فِي َغْيَبتِِه؟ َوْجَهاِن،أِلَنَّهُ يَ  َطالَبَةَ فِي اْلَحاِل، أَو ال إالَّ بِإِْذِن الدَّائِنِ اَل مُ 

ُل. ُهَما: اأْلَوَّ  أََصحُّ

ِد َجاَز اْلَحْيِض ِلَكْنِس اْلَمْسجِ  : إذَا اْستَأَْجَر اْمَرأَةً أَْشَرفَْت َعلَىومنها -

ن ِ اْلَوِجيعَةِ َوإِْن َظنَّ ُطُروَءهُ، َوِلْلقَاِضي ُحَسْيٌن: اْحتَِماٌل بِالْ  ذَا إ َمْنعِ، َكالس ِ

ِ: أَنَّ اْلَكْنَس فِي اْلُجْملَِة َجائٌِز، اْحتََمَل َزَواَل اأْلَلَِم،  َواْلفَْرُق َعلَى اأْلََصح 

 َواأْلَْصُل َعدَُم ُطُروِء اْلَحْيِض.

ُهوِق؟: هَ ومنها -  ْل اْلِعْبَرةُ فِي ُمَكافَأَةِ اْلِقَصاِص بَِحاِل اْلُجْرح، أَْو الزُّ

ْقَراِر ِلْلَواِرِث بَِكْونِِه َواِرثًا َحاَل اإْلِ ومنها -  ْقَرارِ : َهْل اْلِعْبَرةُ فِي اإْلِ

ُهَما: الثَّانِي، َكاْلَوِصيَِّة.  أَْو اْلَمْوِت؟ َوْجَهاِن أََصحُّ

ُف فِيِه اْلَمِريُض ِبَحاِل : َهْل اْلِعبْ ومنها - َرةُ بِالثُّلُِث الَِّذي يَتََصرَّ

ُهَما: الثَّانِ اْلَوِصيَِّة أَْو اْلَمْوِت؟ وَ  َوُمقَابِلُهُ، قَاَسهُ َعلَى َما لَْو  ، يْجَهاِن أََصحُّ

 نَذََر التََّصدَُّق ِبَماِلِه.

اَلةِ الْ ومنها - أَْو اْلقََضاِء؟  اأْلَدَاءِ  َمْقِضيَِّة بَِحالِ : َهْل اْلِعْبَرةُ فِي الصَّ

 . َوْجَهانِ 

َكاةِ ِبَحاِل اْلَحْوِل أَْو التَّْعِجيِل.؟ ومنها -  ، َهْل اْلِعْبَرةُ فِي تَْعِجيِل الزَّ

، َهْل اْلِعْبَرةُ ِفي اْلَكفَّاَرةِ اْلُمَرتَّبَِة ِبَحاِل اْلُوُجوِب أَْو اأْلَدَاِء؟ ومنها -

ُهَما:   الثَّاِني.قَْواَلِن أََصحُّ

: َهْل اْلِعْبَرة فِي َطاَلِق السُّنَِّة، أَْو اْلبِْدَعِة بَِحاِل اْلُوقُوعِ أَْو ومنها -

 التَّْعِليِق؟ 

 : تَْربِيَةُ َجْرِو اْلَكْلِب ِلَما يُبَاُح تَْربِيَةُ اْلَكِبيِر لَهُ.ومنها -

تََّرافُعِ إلَى َمْجِلِس َهْل يَُجوُز َوْطُؤَها َبْعدَ ال : اْلَجاِريَةُ اْلَمبِيعَةُ ومنها -

ُهَما: َنعَْم، َوَبْعدَ التََّحالُِف َوْجَهاِن  اْلُحْكِم قَْبَل التََّحالُِف؟ َوْجَهاِن، أََصحُّ

 ُمَرتَّبَاِن، َوأَْولَى بِاْلَمْنعِ.

: لَْو َحدََث فِي اْلَمْغُصوب نَْقٌص يَْسِري إلَى التَّلَِف، بِأَْن َجَعَل ومنها -

ةً، فََهْل ُهَو َكالتَّاِلِف أَْو اَل؟ بَْل يَُردُّهُ َمَع أَْرِش النَّْقِص؟ َقْواَلِن اْلِحْنَطةَ َهِريسَ 

ُل. ُهَما: اأْلَوَّ  أََصحُّ
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  تنبيه:

 ُجِزَم بِاْعتِبَاِر اْلَحاِل فِي َمَسائَِل: 

ْفِل َمْن يُْعتَُق َعلَْيِه َوُهَو ُمْعِسٌر َوَجَب َعلَى منها - : إذَا ُوِهَب ِللط ِ

 ِ قَبُولُهُ، أِلَنَّهُ اَل يَْلَزُمهُ نَفََقتُهُ فِي اْلَحاِل، فََكاَن َقبُوُل َهِذِه اْلِهبَِة تَْحِصيَل  اْلَوِلي 

َخْيٍر، َوُهَو اْلِعتُْق بِاَل َضَرٍر، َواَل يُْنَظُر إلَى َما لَعَلَّهُ يُتََوقَُّع ِمْن ُحُصوِل 

ِ، َوإِْعَساٍر ِلَهذَا اْلقَِريبِ  بِي   أِلَنَّهُ َغْيُر ُمتََحقٍَّق أَنَّهُ آيٌِل.؛ يََساٍر ِللصَّ

 َوُجِزَم بِاْعتِبَاِر اْلَمآِل فِي َمَسائَِل: 

عِ النَّْفعِ منها -
ِغيِر َجاِئٌز، َوإِْن لَْم َيْنتَِفْع بِِه َحااًل ِلتََوقُّ : َبْيُع اْلَجْحِش الصَّ

 بِِه َمآاًل.

ِم ِلَمْن َمعَهُ َماٌء ومنها - يَْحتَاُج إلَى ُشْربِِه فِي اْلَمآِل، اَل : َجَواُز التََّيمُّ

 فِي اْلَحاِل.

َويُثِْمُر بَْعدََها َجائٌِز  ى َما اَل يُثِْمر فِي السَّنَةِ : اْلُمَساقَاةُ َعلَ ومنها -

ِغيرِ  َجاَرةِ تَْعِجيُل اْلَمْنَفعَةِ ؛ بِِخاَلِف إَجاَرِة اْلَجْحِش الصَّ ، أِلَنَّ َمْوُضوَع اإْلِ

ُر الث َِماِر ُمْحتََمٌل فِيَها. ُمَساقَاةُ َواَل َكذَِلَك الْ   إْذ تَأَخُّ
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 تنبيه:

 :القاعدةبَِهِذِه  يَْلتَِحقُ 

 قاعدة:

 تَْنِزيِل ااِلْكتَِساِب َمْنِزَلةَ اْلَماِل اْلَحاِضِر[ ]

 َوفِيَها فُُروٌع: 

اْلَكْسِب َكَواِجِد : فِي اْلفَْقِر َواْلَمْسَكَنِة، قََطعُوا بِأَنَّ اْلقَاِدَر َعلَى منها -

 اْلَماِل.

ُل ااِلْكتَِساُب َمْنِزلَةَ اْلَماِل؟ ِفيِه ومنها - : فِي َسْهِم اْلغَاِرِميَن، َهْل يُنَزَّ

َوْقٍت، كل  َوفَاَرَق اْلفَِقيَر َواْلِمْسِكيَن بِأَنَّ اْلَحاَجةَ تَتََجدَّدُ  ،َوْجَهاِن، اأْلَْشبَهُ: اَل 

َكذَِلَك، َواْلغَاِرُم ُمْحتَاٌج إلَى َوفَاِء دَْينِِه اآْلَن، َوَكْسبُهُ ُمتََوقٌَّع َواْلَكْسُب َيتََجدَّدُ 

 فِي اْلُمْستَْقَبِل.

َكاة؟ فِيِه ومنها - : اْلُمَكاتَُب إذَا َكاَن َكُسوبًا، َهْل يُْعَطى ِمْن الزَّ

: َنعَْم، َكاْلغَاِرِم.  َوْجَهاِن. اأْلََصحُّ

بِاْلفَلَِس، أُْنِفَق َعلَى َمْن تَْلَزُمهُ نَفََقتُهُ ِمْن َماِلِه : إذَا ُحِجَر َعَلْيِه ومنها -

 إلَى أَْن يُْقَسَم، إالَّ أَْن َيُكوَن َكُسوبًا. 

: إذَا قُِسَم َمالُهُ بَْيَن ُغَرَمائِِه َوبَِقَي َعَلْيِه َشْيٌء َوَكاَن َكُسوبًا، ومنها -

 .لَْم يَِجْب َعلَْيِه اْلَكْسُب ِلَوفَاِء الدَّْينِ 

: َمْن لَهُ أَْصٌل َوَفْرعٌ َواَل َماَل لَهُ، َهْل َيْلَزُمهُ ااِلْكتَِساُب ومنها -
 : ْنفَاِق َعلَْيِهَما؟ َوْجَهاِن، أََحدُُهَما: اَل، َكَما اَل َيِجب ِلَوفَاِء الدَّْيِن، َواأْلََصحُّ ِلْْلِ

 فََكذَِلَك إْحيَاُء بَْعِضِه.أِلَنَّهُ يَْلَزُمهُ إْحيَاُء نَْفِسِه بِاْلَكْسِب، ؛ نَعَمْ 

يَّةٍ ومنها - ةٍ، أَْو ثََمِن ُسر ِ  ، : إذَا َكاَن اأْلَُب قَاِدًرا َعلَى َكْسِب َمْهِر ُحرَّ
ُل َمْنِزلَةَ اْلَماِل اْلَحاِضِر.  اَل َيِجُب إْعفَافُهُ َويُنَزَّ

َر السَِّفيهُ َنْفَسهُ، َهْل َيْبُطُل، َكبَْيِعِه َشيْ ومنها - ئًا ِمْن أَْمَواِلِه؟ : لَْو أَجَّ
فِي اْلَحاِوي: إْن آَجَر نَْفَسهُ فِيَما ُهَو َمْقُصودٌ ِمْن َعَمِلِه، ِمثَْل أَْن َيُكوَن 
، َوَيتََولَّى اْلعَْقدَ َعَلْيِه، َوإِْن َكاَن  َصانِعًا، َوَعَملُهُ َمْقُصودٌ ِفي َكْسبِِه لَْم يَِصحَّ

رَ  ٍ، أَْو َوَكالٍَة فِي َعَمٍل َصحَّ  َغْيُر َمْقُصوٍد، ِمثَْل أَْن يَُؤج ِ أِلَنَّهُ ؛ نَْفَسهُ ِفي َحج 
َع َعْن َغْيِرِه بَِعَمِلِه، فَأَْولَى أَْن َيُجوَز بِعِ  َوٍض، َكَما قَالُوا: إذَا َجاَز أَْن يَتََطوَّ

انًا، فَبِاْلِعَوِض أَْولَى اْنتََهى.؛ ْلعُهُ يَِصحُّ خُ   أِلَنَّ لَهُ أَْن يَُطل َِق َمجَّ
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 نبيه:ت
  :القاعدةَوأََعمُّ ِمْن َهِذِه 

 : قاعدة

 ]َما قَاَرَب الشَّْيَء َهْل يُْعَطى ُحْكُمهُ؟[
 : -َغْيُر َما تَقَدََّم  -َوفِيِه فُُروٌع: منها 

الدُّيُوُن اْلُمَساِويَةُ ِلَماِل اْلُمْفِلِس: َهْل تُوِجُب اْلَحْجَر َعلَْيِه؟ َوْجَهاِن،  -
: اَل   َبِة ِلْلُمَساَواةِ اْلَوْجَهاِن، َوأَْولَى بِاْلَمْنعِ. اْلُمقَارِ ، َوِفي اأْلََصحُّ

: الدَُّم الَِّذي تََراهُ اْلَحاِمُل َحاَل الطَّْلِق، َلْيَس بِنِفَاٍس َعلَى ومنها -
 الصَِّحيحِ.

ِ، َوَوْجهُ ُمقَابِِلِه أَنَّهُ ومنها -  : اَل َيْمِلُك اْلُمَكاتَُب َما فِي يَِدِه َعلَى اأْلََصح 
 قَاَرَب اْلِعتَْق.

 القاعدة السَّاِدَسةَ َعْشَرةَ 

 [؟ ]إذَا بََطَل اْلُخُصوُص َهْل يَْبقَى اْلعُُمومُ 
 فِيِه ِخََلٌف، َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ:

َم بِاْلفَْرِض نهافَم - ُصوُص فَبَاَن َعدَُم دُُخوِل اْلَوْقِت، َبَطَل خُ  : إذَا تََحرَّ

ِ. ُظْهًرا َمثاًَل،َكْونَِها   َوتَْبَقى نَْفاًل فِي اأْلََصح 

:  -َوُهَو ِبَغْيِر َمكَّةَ  -: لَْو َنَوى بُِوُضوِئِه الطََّواَف ومنها - فَاأْلََصحُّ

فَِة. ةُ، إْلغَاًء ِللص ِ حَّ  الص ِ

ِ فِي َغْيِر أَْشُهِرِه بََطَل، َوبَِقَي أَْصُل ومنها - : لَْو أَْحَرَم بِاْلَحج 

ْحَرامِ  ِ.اإْلِ  ، َفيَْنعَِقدُ ُعْمَرةً ِفي اأْلََصح 

فُ  : لَْو َعلََّق اْلَوَكالَةَ ِبَشْرٍط فََسدَْت، َوَجازَ ومنها - ِلعُُموِم  لَهُ التََّصرُّ

ْذنِ  ِ. ،اإْلِ  فِي اأْلََصح 

َم ِلفَْرٍض قَْبَل َوْقتِهِ : َلْو تَيَ ومنها - فَاأْلََصحُّ اْلبُْطاَلُن، َوَعدَُم اْستِبَاَحِة  مَّ

 النَّْفِل بِِه.

اَلةِ، فَلَْم يَقُْم بََطلَتْ ومنها - َواَل  ،: َلْو َوَجدَ اْلقَاِعدُ ِخفَّةً فِي أَثْنَاِء الصَّ

 يُتِمُّ نَْفاًل فِي اأْلَْظَهِر.
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 تنبيه:

 ُجِزَم بِبَقَائِِه فِي ُصَوٍر: 

 يبًا َعْن َكفَّاَرةٍ، بََطَل َكْونُهُ َكفَّاَرةً، َوَعتََق َجْزًما.: إذَا أَْعتََق َمعِ منها -

ًعا  َرَج َزَكاةَ َماِلِه اْلغَائِبِ : َلْو أَخْ ومنها - فَبَاَن تَاِلفًا، َوقََعْت تََطوُّ

 قَْطعًا.

 َوَجَزَم بِعَدَِمِه فِي ُصَوٍر:

أِلَنَّهُ لَْم ؛ قَْطعًا، اَل َصِحيًحا : لَْو َوكَّلَهُ ِبَبْيعٍ فَاِسٍد، فَلَْيَس لَهُ اْلبَْيعُ منها -

 ِلعَدَِم إْذِن الشَّْرعِ فِيِه.؛ يَأْذَْن فِيِه، َواَل فَاِسدًا

ِمِه ومنها - : لَْو أَْحَرَم بَِصاَلةِ اْلُكُسوِف، ثُمَّ تَبَيََّن ااِلْنِجاَلُء قَْبَل تََحرُّ

 دَِرَج فِي ِنيَّتِِه.ى َهْيئَتَِها َحتَّى ينْ ٍل َعلَ لَْم تَْنعَِقْد نَْفاًل قَْطعًا، ِلعَدَِم َنفْ  ،بَِها

: لَْو أََشاَر إلَى َظْبيٍَة، َوقَاَل: َهِذِه أُْضِحيَّةٌ؛ لَغَا، َواَل يَْلَزُمهُ ومنها -

  َها قَْطًع.التََّصدُُّق بِ 
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 القاعدة السَّابِعَةَ َعْشَرةَ 

 [؟]اْلَحْمُل َهْل يُْعَطى ُحْكَم اْلَمْعلُوِم أَْو اْلَمْجُهولِ 
 فِيِه ِخََلٌف: َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ:

،  نها:فَم - بِنَاًء َبْيُع اْلَحاِمِل إالَّ َحْملََها، ِفيِه قَْواَلِن. أَْظَهُرُهَما: اَل يَِصحُّ

 َواْستِثْنَاُء اْلَمْجُهوِل ِمْن اْلَمْعلُوِم يَُصي ُِر اْلُكلَّ َمْجُهواًل. َعلَى أَنَّهُ َمْجُهوٌل،

، َوفِيِه َوْجَهاِن،: َبْيُع اْلَحاومنها - ُهَما: اْلبُْطاَلنُ  ِمِل بُِحر ٍ أِلَنَّهُ ؛ أََصحُّ

 ُمْستَثْنًى َشْرًعا، َوُهَو َمْجُهوٌل.

: لَْو قَاَل: ِبْعتُك اْلَجاِريَةَ أَْو الدَّابَّةَ أَْو َحْملََها أَْو بَِحْمِلَها أَْو َمَع ومنها -

: اْلبُْطاَلُن أَْيًضا ِلَما تَقَدََّم.َحْمِلَها، َوِفيِه   َوْجَهاِن. اأْلََصحُّ

؛ : لَْو بَاَعَها بَِشْرِط أَنََّها َحاِمٌل، فَِفيِه قَْواَلِن: أََحدُُهَما اْلبُْطاَلنُ ومنها -

ةُ ِبنَاًء َعلَى أَنَّهُ َمْعلُومٌ  ،أِلَنَّهُ َشَرَط َمَعَها َشْيئًا َمْجُهواًل  حَّ ُهَما: الص ِ ؛ َوأََصحُّ

يَِة.  أِلَنَّ الشَّاِرَع أَْوَجَب اْلَحَواِمَل ِفي الد ِ

قُُط ِمْن : َهْل ِلْلبَائِعِ َحْبُس اْلَولَِد إلَى اْستِيفَاِء الثََّمِن؟ َوَهْل يَسْ ومنها -

تُهُ  لَْو تَِلَف قَْبَل اْلقَْبِض؟ َوَهْل ِلْلُمْشتَِري بَْيُع اْلَولَِد قَْبَل اْلقَْبِض؟ الثََّمِن ِحصَّ

أْلََصحُّ َنعَْم فِي اأْلُولََيْيِن، َواَل فِي الثَّاِلثَِة، ِبنَاًء َعَلى أَنَّهُ يُْعلَُم، َويُقَابِلُهُ قِْسُط ا

 ِمْن الثََّمِن.

: لَْو َحَملَْت أََمةُ اْلَكافِِر اْلَكافَِرةُ ِمْن َكافٍِر فَأَْسلََم فَاْلَحْمُل ُمْسِلٌم، ومنها -

اْلَحْمُل  ِكِه َعْن اأْلُم ِ إْن قُْلنَااِلُك اأْلََمِة اْلَكافَِرة بِإَِزالَِة ِملْ فَيُْحتََمُل أَْن يُْؤَمَر مَ 

 .يُْعَطى ُحْكَم اْلَمْعلُومِ 

 تنبيه:

ُجِزَم بِإِْعَطائِِه ُحْكَم اْلَمْجُهوِل فِيَما إذَا بِيَع َوْحدَهُ، فَاَل يَِصحُّ قَْطعًا 

اِن َقْطعًا.َوبِإِْعَطائِِه ُحْكَم اْلَمْعلُوِم ِفي الْ   َوِصيَِّة لَهُ، أَْو اْلَوْقِف َعلَْيِه فَيَِصحَّ

 القاعدة الثَّاِمَنةَ َعْشَرةَ 

 [؟]النَّاِدُر َهْل يُْلَحُق بِِجْنِسِه أَْو بِنَْفِسهِ 
 فِيِه ِخََلٌف، َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ: 
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ُهَما أَنَّهُ َيْنقُضُ  منها:فَ  - أِلَنَّهُ ؛ َمسُّ الذََّكِر اْلُمبَاِن فِيِه َوْجَهاِن، أََصحُّ

ى ذََكًرا.  يَُسمَّ

ُهَما َعدَُم ومنها - : َلْمُس اْلعُْضِو اْلُمَباِن ِمْن اْلَمْرأَةِ، فِيِه َوْجَهاِن: أََصحُّ

ى اْمَرأَةً، َوالنَّْقُض َمنُو؛ النَّْقِض   ٌط بِلَْمِس اْلَمْرأَةِ.أِلَنَّهُ اَل يَُسمَّ

اِن : النََّظُر إلَى اْلعُْضِو اْلُمبَاِن ِمْن اأْلَْجَنبِيَِّة، َوفِيِه َوْجهَ ومنها -

ُهَما: التَّْحِريُم، َوَوجْ  : نُدُوُر َكْونِِه َمَحلَّ فِتْنٍَة، َواْلِخاَلُف َجاٍر هِ ُمقَابِلِ  هُ أََصحُّ

 فِي قاَُلَمِة الظُّْفِر.

ُهَما  : لَْو َحلَفَ ومنها - اَل يَأُْكُل اللَّْحَم، فَأََكَل اْلَمْيتَةَ فَِفيِه َوْجَهاِن، أََصحُّ

ِ: َعدَُم اْلِحْنِث، ِعْندَ  َويَْجِريَاِن فِيَما لَْو أََكَل َما اَل يُْؤَكُل، َكِذئٍْب  النََّوِوي 

 َوِحَماٍر.

َبِة: َهْل تَْدُخل فِي : ااِلْكتَِساُب النَّاِدُر، َكاْلَوِصيَِّة َواللُّقََطِة َواْلهِ ومنها -

 اْلُمَهايَأَةِ فِي اْلعَْبِد اْلُمْشتََرِك، َوْجَهاِن: اأْلََصحُّ نََعْم.

ْسَل، َواْلَكفَّاَرةَ َعْن إْفَساِد َمي ِتَِة يُوِجُب َعلَْيِه اْلغُ : ِجَماعُ الْ ومنها -

ِ، َواَل يُو ْوِم َواْلَحج  ِ فِيِهَما، ْسِلَها، ِجُب اْلَحدَّ، َواَل إَعادَةَ غَ الصَّ َعلَى اأْلََصح 

 َواَل اْلَمْهَر.

ِ.ومنها -  : يُْجِزُئ اْلَحَجُر فِي اْلَمْذيِ َواْلَوْديِ َعلَى اأْلََصح 

ِ.ومنها -  : َيْبقَى اْلِخيَاُر ِلْلُمتَبَايِِعيَن إذَا دَاَما أَيَّاًما َعلَى اأْلََصح 

َبا فِي اْلفُلُوِس إذَا َراَجتْ ومنها - النُّقُوِد،  َرَواجَ  : فِي َجَريَاِن الر ِ

ُهَما: اَل.  َوْجَهاِن أََصحُّ

فِيِه َوْجَهاِن  ْلفََسادُ فِي َشْرِط اْلِخيَاِر،: َما َيتََساَرعُ إلَْيِه اومنها -

ُهَما اَل يَُجوُز.  أََصحُّ

 تنبيه:

ِل فِي ُصَوٍر:   ُجِزَم بِاأْلَوَّ

ائِدُ ِمْنُهَما، يَِجُب َغْسلُُهَما : َمْن ُخِلَق لَهُ َوْجَهاِن لَْم يَتََميَّْز منها - الزَّ

 قَْطعًا.

 َوَمْن ُخِلقَْت بِاَل بََكاَرةٍ، لََها ُحْكُم اأْلَْبَكاِر، َقْطعًا. -
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َوَمْن أَتَْت بَِولٍَد ِلِستَِّة أَْشُهٍر َولَْحَظتَْيِن ِمْن اْلَوْطِء يُْلَحُق قَْطعًا، َوإِْن  -

 َكاَن نَاِدًرا.

 ُصَوٍر:  َوُجِزَم بِالثَّانِي فِي

يَِة قَْطعًا، َوَكذَا منها - ائِدَةُ، اَل تَْلَحُق بِاأْلَْصِليَِّة فِي الد ِ : اأْلُْصبُُع الزَّ

 َسائُِر اأْلَْعَضاِء.

 القاعدة التَّاِسعَةَ َعْشَرةَ 

 [؟]اْلقَاِدُر َعلَى اْليَِقيِن َهْل لَهُ ااِلْجتَِهادُ َواأْلَْخذُ بِالظَّن ِ 
 ِجيُح ُمْختَِلُف فِي اْلفُُروعِ:فِيِه ِخََلُف، َوالتَّرْ 

َمْن َمعَهُ إنَاَءاِن، أََحدُُهَما نَِجٌس، َوُهَو قَاِدٌر َعلَى يَِقيِن  منها:فَ  -

َخْلِطِهَما  الطََّهاَرةِ بَِكْونِِه َعلَى اْلَبْحِر، أَْو ِعْندَهُ ثَاِلٌث َطاِهٌر، أَْو يَْقِدُر َعلَى

: أَنَّ  َوُهَما قُلَّتَاِن،  لَهُ ااِلْجتَِهادُ. َواأْلََصحُّ

: لَْو َكاَن َمعَهُ ثَْوبَاِن، أََحدُُهَما نَِجٌس، َوُهَو قَاِدٌر َعلَى َطاِهٍر ومنها -

 بِيَِقيٍن، َواأْلََصحُّ أَنَّ لَهُ ااِلْجِتَهادَ.

: َمْن َشكَّ فِي دُُخوِل اْلَوْقِت، َوُهَو قَاِدٌر َعَلى تَْمِكيِن اْلَوْقِت، ومنها -

 ِمْن اْلبَْيِت اْلُمْظِلِم ِلُرْؤَيِة الشَّْمِس، َواأْلََصحُّ أَنَّ لَهُ ااِلْجتَِهادَ.أَْو اْلُخُروجِ 

اَلةُ إلَى اْلِحجْ ومنها - تَِها إلَى اْلقَْدِر الَِّذي : الصَّ : َعدَُم ِصحَّ ِر، اأْلََصحُّ

 َوَردَ فِيِه أَنَّهُ ِمْن اْلَبْيِت.

َوفِي َزَمانِِه،  @َوذُِكَر ِمْن فُُروِعَها أَْيًضا: ااِلْجِتَهادُ ِبَحْضَرتِِه  -

 َواأْلََصحُّ َجَواُزهُ.

 تنبيه:

ا، فَاَل َيْعِدُل َعْنهُ إلَى ااِلْجِتَهاِد  ُجِزَم بِاْلَمْنعِ فِيَما إذَا َوَجدَ اْلُمْجتَِهدُ نَصًّ

ِ اَل يُْجتََهدُ فِ  ي   ي اْلِقْبلَِة َجْزًما.َجْزًما، َوِفي اْلَمك ِ

ْعَراِض َعْن ااِلْجِتَهاِد ِفي  َق َبْيَن اْلِقْبلَِة َواأْلََواِني: بِأَنَّ ِفي اإْلِ َوفُر ِ

اآْلنِيَِة إَضاَعةَ َماٍل، َوبِأَنَّ اْلِقْبلَةَ فِي ِجَهٍة َواِحدَةٍ، َفَطلَبَُها َمَع اْلقُْدَرةِ َعلَْيَها 

دَةٌ. فِي َغْيِرَها َعبٌَث، َواْلَماءُ   ِجَهاتُهُ ُمتَعَد ِ
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سٌ َوُجِزَم بِاْلَجَواِز، فِيَمْن اْشتَبَهَ َعلَيْ  عَهُ ثَاِلٌث َومَ  ِه لَبٌَن َطاِهٌر َوُمتََنج ِ

 .َواَل اْضِطَراَر، فَإِنَّهُ ُمْجتَِهدٌ بِاَل ِخاَلفِ َطاِهٌر ِبيَِقيٍن 
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 القاعدة اْلِعْشُرونَ 

 [؟ُمقَاِرنِ ]اْلَمانُِع الطَّاِرُئ َهْل ُهَو َكالْ 
 فِيِه ِخََلٌف، َوالتَّْرِجيُح ُمْختَِلٌف فِي اْلفُُروعِ: 

فَاِء َعلَى  ،(5)َطَريَاُن اْلَكثَْرِة َعلَى ااِلْستِْعَمالِ  منها:فَ  - َوالش ِ

اَلةِ، اْلُمْستَحَ  ْحَراِم، َوقَْصدُ اْلَمْعِصيَِة اَضِة فِي أَثْنَاِء الصَّ دَّةِ َعلَى اإْلِ َوالر ِ

ْيدِ  َعلَى َسْفرِ  ْحَراُم َعلَى ِمْلِك الصَّ َوأََحدُ اْلعُيُوِب  ،الطَّاَعِة َوَعْكِسِه، َواإْلِ

اًل، َوِمْلُك  ْوَجِة، َواْلُحلُوُل َعلَى دَْيِن اْلُمْفِلِس الَِّذي َكاَن ُمَؤجَّ َعلَى الزَّ

ْوَجِة اْلُمَكاتَِب َزْوَجةَ َسي ِِدهِ  فَْت َزْوَجتُهُ أَْعنِي إذَا ُوقِ  -، َواْلَوْقُف َعلَى الزَّ

: أَنَّ الطَّاِرَئ َكاْلُمقَاِرِن، فَيُْحَكُم ِلْلَماِء بِالطَُّهوِريَّةِ  - َعلَْيهِ   ،َواأْلََصحُّ فِي اْلُكل ِ

ْبَطاِل، َوِلْلُمَسافِِر بِعَدَ  ْحَراِم بِاإْلِ اَلةِ َواإْلِ ِص فِي اأْلُولَى َوِللصَّ ِم التََّرخُّ

ِص فِي الثَّانِيَ  ْوجِ، َوبِالتََّرخُّ ْيدَ، َوبِإِثْبَاِت اْلِخيَاِر ِللزَّ ِة، َوبِإَِزالَِة اْلِمْلِك َعْن الصَّ

اْلُمَكاتَِب  َوبُِرُجوعِ اْلبَائِعِ فِي َعْيِن َماِلِه، َوبِاْنِفَساخِ الن َِكاحِ فِي ِشَراءِ 

 .َكَما اَل يَُجوُز لَهُ نَِكاُح َمْن ُوقِفَْت َعَلْيِه اْبتِدَاءً  َواْلَمْوقُوفَةِ 

: َطَريَاُن اْلقُْدَرةِ َعلَى اْلَماِء فِي أَثْنَاِء الصَّاَلةِ، َوِنيَّةُ الت َِجاَرةِ ومنها -

َراِء، َوِمْلُك ااِلْبِن َعلَى َزْوَجِة اأْلَِب، َواْلِعتُْق َعلَى َمْن نََكَح َجاِريَةَ  بَْعدَ الش ِ

ةِ َعلَى ُحر ٍ َنكَ  ْوَجِة ِلَزْوِجَها َولَِدِه، َواْليََساُر َوِنَكاُح اْلُحرَّ َح أََمةً، َوِمْلُك الزَّ

تِِه دَْيٌن،  ْنَساِن َعْبدًا لَهُ فِي ِذمَّ بَْعدَ الدُُّخوِل قَْبَل قَْبِض اْلَمْهِر، َوِمْلُك اإْلِ

ٍ اْستَأَْجَرهُ  ْحَراُم َعلَى اْلَوِكيِل فِي الن َِكاحِ، َوااِلْسِتْرقَاُق َعلَى َحْرِبي  َواإْلِ

 تُْق َعلَى َعْبٍد آَجَرهُ َسي ِدُهُ ُمدَّةً.ُمْسِلٌم، َواْلعِ 

اَلةُ   ،َواأْلََصحُّ فِي اْلُكل ِ أَنَّ الطَّاِرَئ لَْيَس َكاْلُمقَاِرِن، َفاَل تَْبُطُل الصَّ

َكاةُ، َواَل  َوِر اأْلَْربَعِ، َواَل يَْسقُُط اْلَمْهُر  َواَل تَِجُب الزَّ َيْنَفِسُخ الن َِكاُح فِي الصُّ

َجاَرةُ فِي َوالدَّْيُن  ِة اْلعَْبِد، َواَل تَْبُطُل اْلَوَكالَةُ، َواَل تَْنفَِسُخ اإْلِ َعْن ِذمَّ

 الصُّوَرتَْيِن.

 تنبيه:

 ُجِزَم بِأَنَّ الطَّاِرَئ َكاْلُمقَاِرِن، فِي ُصَوٍر: 

                                                           
 طرأت الكثرة على ماء مستعمل هل يصير طهورا. ـ (5)
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مِ : َطَريَاُن اْلَكثَْرةِ َعلَى اْلَماِء النَّ منها - َضاعُ اْلُمَحر ِ ، ِجِس، َوالرَّ

دَّةُ َعلَى الن َِكاحِ، َوَوْطُء اأْلَِب أَْو ااِلْبِن أَْو اأْلُم ِ أَْو اْلبِْنِت بُِشْبَهٍة، َوِمْلُك  َوالر ِ

اَلةِ، َونِيَّةُ اْلِقْنيَِة َعلَى  ْوَجةَ أَْو َعْكُسهُ، َواْلَحدَُث اْلعَْمدُ َعلَى الصَّ ْوجِ الزَّ الزَّ

ْوجِ.َوأََحدُ اْلعُيُو ،ُعُروِض الت َِجاَرةِ   ِب َعلَى الزَّ

 َوُجِزَم بِِخََلفِِه فِي ُصَوٍر:

ْحَراِم، َوِعدَّةُ الشُّْبَهِة، َوأَْمُن اْلعََنِت َعلَى الن َِكاحِ،منها -  : َطَريَاُن اإْلِ

ْساَلُم َعلَى السَّْبيِ  ْوِم،  َواإْلِ قَبَِة فِي أَثْنَاِء الصَّ فَاَل يُِزيُل اْلِمْلَك، َوِوْجدَاُن الرَّ

ْغَماُء َعلَى ااِلْعتَِكاِف،  ْهِن، َواإْلِ بَاُق، َوُموِجُب اْلفََساِد َعلَى الرَّ َواإْلِ

ْساَلُم َعلَى َعْبِد الْ  دُُخوُل َوْقِت بَْل يُْؤَمُر بِإَِزالَتِِه، وَ  َكافِِر فَاَل يُِزيُل اْلِمْلكَ َواإْلِ

ِم اَل يُْبِطلُهُ بِاَل ِخاَلفٍ  .؛ اْلَكَراَهِة َعلَى التَّيَمُّ َم فِيِه لَلنَّْفِل لَْم يَِصحَّ  َولَْو تََيمَّ

 َخاتَِمةٌ:

 يُعَبَُّر َعْن أََحِد ِشقَّْي َهِذِه القاعدة بِقاعدة: 

 ]يُْغتَفَُر فِي الدََّواِم َما اَل يُْغتَفَُر فِي ااِلْبتِدَاِء[

 َولَُهْم قاعدة َعْكُس َهِذِه، َوِهَي: 

 ]يُْغتَفَر فِي ااِلْبتِدَاِء َما اَل يُْغتَفَُر فِي الدََّواِم[

 َوِمْن فُُروِعَها: 

 إذَا َطلََع اْلفَْجُر َوُهَو ُمَجاِمٌع، فَنََزَع فِي اْلَحاِل َصحَّ َصْوَمهُ. -

ْوِم أَ  -  ْبَطلَهُ.َولَْو َوقََع ِمثُْل ذَِلَك فِي أَثْنَاِء الصَّ

ِ أَْو ُعْمَرةٍ، فَأَْوُجٍه:ومنها -  : لَْو أَْحَرَم ُمَجاِمعًا بَِحج 

، َوإاِلَّ فََسدَ نُُسُكهُ، َيْنعَِقدُ َصِحيًحا،  أََحدَُها: فَإِْن نََزَع فِي اْلَحاِل اْستََمرَّ

اعُ فِي اُْغتُِفَر اْلِجمَ فَعَلَى َهذَا اُء َواْلُمِضيُّ فِي اْلفَاِسِد، َوَعلَْيِه اْلبَدَنَةُ َواْلقَضَ 

ْحَراِم،  َولَْم يُْغتََفْر فِي أَثْنَائِِه. اْبتِدَاِء اإْلِ

ْوَضِة. َواْلَوْجهُ الثَّانِي:  اَل يَْنعَِقدُ أَْصاًل َوُهَو اأْلََصحُّ فِي َزَوائِدَ الرَّ

لَْم تَِجْب  َوُهَو اأْلََصحُّ َيْنعَِقدُ فَاِسدًا، فَإِْن نََزَع ِفي اْلَحالِ  َوالثَّاِلُث:

ْوِم أَنَّ ُطلُوَع اْلفَْجِر لَْيَس دَنَةُ، َوإِْن َمَكَث َوَجبَْت، اْلبَ  َواْلفَْرُق َبْينَهُ َوَبْيَن الصَّ

ْحَراِم.  ِمْن فِْعِلِه بِِخاَلِف إْنَشاِء اإْلِ
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َي لَهُ : اْلُجنُوُن، اَل َيْمنَُع اْبتِدَاَء اأْلََجِل، فََيُجوُز لََوِلي ِِه أَْن يَْشتَرِ ومنها -

ْوَضِة فََيِحلُّ  َحهُ فِي الرَّ ٍل، َويَْمَنُع دََواَمهُ َعلَى قَْوٍل، َصحَّ َشْيئًا بِثََمٍن ُمَؤجَّ

، َولَِكنَّ اْلُمْعتََمدَ ِخاَلفُهُ  ُل إذَا ُجنَّ  .َعلَْيِه الدَّْيُن اْلُمَؤجَّ

ا تَقَدََّم : ومنها - يَها اْلَمْسَكُن : اْلِفْطَرةُ، اَل يَُباعُ فِ -َوِهَي أََجلُّ ِممَّ

 َواْلَخاِدُم.

ِة إْنَساٍن  قَاَل اأْلَْصَحاُب: َهذَا فِي ااِلْبتِدَاِء، فَلَْو ثَبَتَْت اْلِفْطَرةُ فِي ِذمَّ

 أِلَنََّها َبْعدَ الثُّبُوِت اْلتََحقَْت بِالدُّيُوِن.؛ بِْعنَا َخاِدَمهُ َوَمْسَكنَهُ فِيَها

َوِفي ِمْلِكِه َصْيدٌ، َوِرثَهُ َعلَى  : إذَا َماَت ِلْلُمْحِرِم قَِريبٌ ومنها -

ِ، ثُمَّ َيُزوُل ِمْلُكهُ َعْنهُ َعلَى اْلفَْوِر.  اأْلََصح 

تَُها َحتَّى إذَا َملََكهُ بَْعدَ ومنها - اِجحِ ِصحَّ  ِبِمْلِك اْلغَْيِر، الرَّ
 : اْلَوِصيَّةُ

ثُمَّ أََزاَل اْلِمْلَك فِيِه، َبَطلَْت َولَْو أَْوَصى ِبَما َيْمِلكهُ ذَِلَك أََخذَهُ اْلُموَصى لَهُ، 

 اْلَوِصيَّةُ، َكذَا َجَزُموا بِِه.

: َوَكاَن اْلِقيَاُس أَْن تَْبَقى اْلَوِصيَّةُ ِبَحاِلَها، فَإِْن َعادَ إلَى  ْسنَِويُّ قَاَل اإْلِ

َوِصيَِّة، بَْل ِمْلِكِه أَْعَطْينَاهُ اْلُموَصى لَهُ، َكَما لَْو لَْم يَُكْن فِي ِمْلِكِه َحاَل الْ 

ةُ ُهنَا أَْولَى. اْنتََهى. حَّ  الص ِ

 َوَعلَى َما َجَزُموا بِِه، قَْد اُْغتُِفَر فِي ااِلْبتِدَاِء َما لَْم يُْغتَفَْر فِي الدََّواِم.

اَلِق اَل يَُجاِمع َزْوَجتَهُ، لَْم يُْمنَع ِمْن إياَلجِ ومنها -
: إذَا َحلََف بِالطَّ

 أِلَنََّها َصاَرْت أَْجنَِبيَّةً.؛ الصَِّحيحِ، َويُْمنَع ِمْن ااِلْسِتْمَرارِ اْلَحَشفَِة َعلَى 

 

ابِعُ   الكتاب الرَّ

 يَْقبَُح بِاْلفَِقيِه َجْهلَُهافِي أَْحَكاٍم يَْكثُُر دَْوَرَها وَ 

 ]القول في النَّاِسي َواْلَجاِهِل َواْلُمْكَرِه[
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َ َوَضَع عَ » @: هللاقَاَل َرُسوُل  َ َوالن ِْسيَانَ إنَّ اَّللَّ ِتي اْلَخَطأ َوَما  ْن أُمَّ

 . (5)«اُْستُْكِرُهوا َعَلْيهِ 

ا  ثِْم ُمْطلَقًا، َوأَمَّ اْعلَْم أَنَّ قاعدة اْلِفْقِه: أَنَّ الن ِْسيَاَن َواْلَجْهَل، ُمْسِقٌط ِلْْلِ

تَدَاُرُكهُ، َواَل َيْحُصُل اْلُحْكُم: فَإِْن َوقَعَا فِي تَْرِك َمأُْموٍر لَْم يَْسقُْط، َبْل َيِجُب 

تاَْلِف  ٍ لَْيَس ِمْن بَاِب اإْلِ الثََّواُب ِلُمتََرت ٍِب َعلَْيِه ِلعَدَِم ااِلئِْتَماِر، أَْو ِفْعٍل َمْنِهي 

َماُن، فَإِْن َكاَن يُوِجُب ُعقُوبَةً  فَاَل َشْيَء فِيِه، أَْو ِفيِه إتْاَلٌف لَْم يَْسقُْط الضَّ

 ْسقَاِطَها.َكاَن ُشْبَهةً فِي إ

 َوَخَرَج َعْن ذَِلَك ُصَوٌر َناِدَرةٌ، فََهِذِه أَْقَساٌم:

لِ   :(1)فَِمْن فُُروعِ القسم اأْلَوَّ

يا، أَْو َزَكياةً، أَْو َكفَّياَرةً، أَْو نَيْذًرا:  َمْن نَِسييَ   َصياَلةً، أَْو َصيْوًما أَْو َحجًّ

لَييْو َوقَييَف بِغَْيييِر َعَرفَيية يَِجييُب َوَجييَب تَدَاُرُكييهُ بِاْلقََضيياِء بِيياَل ِخيياَلٍف، َوَكييذَا 

 اْلقََضاُء ات ِفَاقًا.

أَْو نَِسَي اْلَماَء فِي َرْحِلِه،  : َمْن نَِسَي التَّْرِتيَب فِي اْلُوُضوءِ ومنها

َم َوَصلَّى ثُمَّ ذََكَرهُ،فَتَ  ا نَاِسيًا، أَْو َجاِهاًل أَْو َصلَّى بَِنَجاَسٍة اَل يُْعَفى َعْنهَ يَمَّ

َ فِي ااِلْجتَِهاِد فِي  أَوْ بَِها،  اَلةِ، أَْو تَيَقََّن اْلَخَطأ نَِسَي قَِراَءةَ اْلفَاتَِحةَ فِي الصَّ

ْوِم، َواْلُوقُوِف، بِأَْن بَاَن  اَلةِ، َوالصَّ اْلَماِء، َواْلِقْبلَِة، َوالثَّْوِب َوْقَت الصَّ

ا، فَ  َكاةَ إلَى ُوقُوُعَها قَْبلَهُ، أَْو َصلَّْوا ِلَسَواٍد َظنُّوهُ َعدُوًّ بَاَن ِخاَلفُهُ، أَْو دَفََع الزَّ

ِ ِلَكْوِنِه َمْعُضوبًا. فَبََرأَ.  َمْن َظنَّهُ فَِقيًرا فَبَاَن َغنِيًّا، أَْو اْستَنَاَب فِي اْلَحج 

َوِر ُكل َِها ِخاَلٌف: قَاَل فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب: بَْعُضهُ  َوفِي َهِذِه الصُّ

ِحيُح فِي َكَبْعٍض، َوَبْعُضهُ ُمَرتَّ  ٌب َعلَى َبْعٍض، أَْو أَْقَوى ِمْن َبْعٍض. َوالصَّ

َعادَةِ. ْجَزاِء، َوُوُجوُب اإْلِ  اْلَجِميعِ: َعدَُم اإْلِ

َوَمأَْخذُ اْلِخاَلِف: أَنَّ َهِذِه اأْلَْشيَاَء، َهْل ِهَي ِمْن قَبِيِل اْلَمأُْموَراِت الَّتِي 

، فَاَل يَُكوُن الن ِْسيَاُن َواْلَجْهُل ُعْذًرا فِي ِهَي ُشُروٌط، َكالطََّهاَرةِ َعْن اْلَحدَثِ 

ِلفََواِت اْلَمْصلََحِة ِمْنَها، أَْو أَنََّها ِمْن قَِبيِل اْلَمنَاِهي: َكاأْلَْكِل، َواْلَكاَلِم، ؛ تَْرِكَها

َعادَةُ بِاَل ِخاَل  ُل أَْظَهُر، َوِلذَِلَك تَِجُب اإْلِ ٍف، فِيَما لَْو فَيَُكوُن ذَِلَك ُعْذًرا؟ َواأْلَوَّ

ْومِ   أِلَنََّها ِمْن قَبِيِل اْلَمأُْموَراِت.؛ نَِسَي نِيَّةَ الصَّ

                                                           
، وقد رواه أيضا َاْبُن ِحبَّاَن فِي َصِحيِحِه 9/712قال السيوطي : َهذَا َحِديٌث َحَسٌن أَْخَرَجهُ اْبُن َماَجْه  ( ـ5)

 بَِهذَا اللَّْفِظ ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس. 97/707
 الخطأ والنسيان في ترك مأمور. ( ـ1)
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بَِويَّاِت القسمَوِمْن فُُروعِ َهذَا  ، فِي َغْيِر اْلِعبَادَاِت َما لَْو فَاَضَل فِي الر ِ

؛ أِلَنَّ اْلُمَماثَلَةَ وَراتِ ْن بَاِب تَْرِك اْلَمأْمُ َجاِهاًل، فَإِنَّ اْلعَْقدَ يَْبُطُل ات ِفَاقًا، فَُهَو مِ 

َوَكذَا لَْو َعقَدَ اْلبَْيَع، أَْو َغْيَرهُ َعلَى َعْيٍن يَُظنَُّها ، بَْل اْلِعْلُم بَِها أَْيًضا، َشْرطٌ 

َماِت  ِمْلَكهُ فَبَانَْت ِبِخاَلفِِه، أَْو الن َِكاَح َعلَى َمْحَرٍم، أَْو َغْيِرَها ِمْن اْلُمَحرَّ

.َجاِهاًل، اَل يَِص   حُّ

 : (5)َوِمْن فُُروعِ القسم الثَّانِي

 َمْن َشِرَب َخْمًرا َجاِهاًل، َفاَل َحدَّ، َواَل تَْعِزيَر.  -

ْح فِي لَْفِظِه بِِزنَا ومنها - : لَْو قَاَل: أَْنِت أَْزَنى ِمْن فاَُلٍن، َولَْم يَُصر ِ

َواْلقَائُِل َجاِهٌل، فَلَْيَس بِقَاِذٍف،  اهُ بِإِْقَراٍر، أَْو بَي ِنٍَة،فاَُلٍن، لَِكنَّهُ َكاَن ثَبََت ِزنَ

 بِِخاَلِف َما لَْو َعِلَم بِِه، َفيَُكوُن قَاِذفًا لَُهَما.

تْيَاُن بُِمْفِسدَاِت اْلِعبَادَةِ نَاِسيًا، أَْو َجاِهاًل، َكاأْلَْكِل ِفي ومنها - : اإْلِ

ْوِم َوِفْعِل َما يُنَافِي الصَّ  اَلةِ، َوالصَّ َواْلِجَماعُ فِي  اَلٍم، َوَغْيِرِه،اَلةَ: ِمْن كَ الصَّ

ْوِم َوااِلْعِتَكافُ ال ْحَرامُ  صَّ َواْلُخُروُج ِمْن اْلُمْعتََكِف، َواْلَعْودُ ِمْن قِيَاِم  ،َواإْلِ

دِ  َوِذي ِت، َوااِلْقتِدَاُء ِبُمْحِدٍث َوِمْن السُُّجوِد إلَى اْلقُنُو ،الثَّاِلثَِة إلَى التََّشهُّ

َماِم ِبُرْكَنْيِن، َوُمَراَعاةُ اْلَمْزُحوِم تَْرِتيَب نَْفِسِه إذَا َرَكَع  نََجاَسٍة، َوَسْبُق اإْلِ

ْحَرامِ  َماُم فِي الثَّانِيَِة، َواْرِتَكاُب َمْحُظوَراِت اإْلِ ، الَّتِي لَْيَسْت بِإِتْاَلٍف اإْلِ

 أَْو َكْونَهُ ِطيبًا. يِب َسَواٌء َجِهَل التَّْحِريمَ َكاللُّْبِس َوااِلْستِْمتَاعِ َوالدُّْهِن، َوالط ِ 

َوفِي  ْفَساِد، َوَعدَُم اْلَكفَّاَرةِ َواْلِفْديَِة،َواْلُحْكُم فِي اْلَجِميعِ: َعدَُم اإْلِ 

اَلةِ، َكاأْلَْكِل، فَإِنَّهُ أَْكثَِرَها ِخاَلٌف َواْستُثِْنَي ِمْن ذَِلَك:  اْلِفْعُل اْلَكِثيُر ِفي الصَّ

اَلةِ فِي ذَِلَك، يُ  ْوَم بِالصَّ ِ ِلنُدُوِرِه، َوأَْلَحَق َبْعُضُهْم الصَّ ْبِطلَُها فِي اأْلََصح 

: أَنَّهُ اَل َيْبُطُل بِاْلَكِثيرِ  اَلةِ ؛ َواأْلََصحُّ أِلَنَّ فِيِه ؛ أِلَنَّهُ اَل يَْندُر فِيِه، ِبِخاَلِف الصَّ

َرةً.  َهْيئَةً ُمذَك ِ

َرْكعَتَْيِن نَاِسيًا، َوتََكلََّم َعاِمدًا " ِلَظن ِِه إْكَماَل : لَْو َسلََّم َعْن ومنها -

اَلةِ " اَل تَْبُطُل َصاَلتُهُ ِلَظن ِِه أَنَّهُ لَْيَس فِي َصاَلةٍ.  الصَّ

ْحَراِم َوَجاَمَع، ثُمَّ َباَن أَنَّهُ لَْم َيتََحلَّْل،  َونَِظيُرهُ: - َما لَْو تََحلََّل ِمْن اإْلِ

هُ.ِلَكْوِن َرْميِِه   َوقََع قَْبَل نِْصِف اللَّْيِل َواْلَمْذَهُب: أَنَّهُ اَل يَْفُسدُ َحجُّ
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لَْو أََكَل نَاِسيًا، َفَظنَّ بُْطاَلَن َصْوِمِه، َفَجاَمَع، َوِمْن نََظائِِرِه أَْيًضا:  -

: اْلِفْطرُ  لَى َظن ِ َكَما لَْو َجاَمَع عَ ؛ فَِفي َوْجٍه: اَل يُْفِطُر ِقيَاًسا َعلَْيِه، َواأْلََصحُّ

ْبَح لَْم يَْطلُْع، َفبَاَن ِخاَلفُهُ، َولَِكْن اَل تَِجُب اْلَكفَّاَرةُ  أِلَنَّهُ َوِطَئ َوُهَو ؛ أَنَّ الصُّ

 يَْعتَِقدُ أَنَّهُ َغْيُر َصائٍِم.

لَْو َظنَّ َطاَلَق َزْوَجتِِه بَِما َوقََع ِمْنهُ فَأَْشَهدَ َعلَْيِه َونَِظيُرهُ أَْيًضا:  -

 ا.بَِطاَلقِهَ 

: َما لَْو اْشتََرى اْلَوِكيُل َمِعيبًا َجاِهاًل َوِمْن فُُروعِ َهذَا القسم أَْيًضا -

ِل إْن َساَوى َما اْشتََراهُ بِِه، َوَكذَا إْن لَْم يَُساِو فِي  بِِه، فَإِنَّهُ يَقَُع َعْن اْلُمَوك ِ

ِ، فَإِنَّهُ بِِخاَلِف َما إذَا َعِلَم.  اأْلََصح 
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  :(5)لقسم الثَّاِلثِ َوِمْن فُُروعِ ا

إتاَْلُف َماِل اْلغَْيِر، فَلَْو قَدََّم لَهُ َغاِصٌب َطعَاًما ِضيَافَةً، فَأََكلَهُ َجاِهاًل،  -

َماِن َعلَْيِه فِي أَْظَهِر اْلقَْولَْيِن، َوَيْجِريَاِن فِي إتاَْلِف َماِل نَْفِسِه  فَقََراُر الضَّ

 َجاِهاًل.

اْلغَاِصُب اْلَمْغُصوَب ِمْنهُ، فَأََكَلهُ ِضيَافَةً َجاِهاًل، : لَْو قَدََّم لَهُ منهاو -

 بَِرَئ اْلغَاِصُب فِي اأْلَْظَهِر.

: لَْو أَتْلََف اْلُمْشتَِري اْلَمِبيَع َقْبَل اْلقَْبِض َجاِهاًل، َفُهَو قَابٌِض ومنها -

 فِي اأْلَْظَهِر.

أَنََّها َزْوَجتَهُ، بِأَْن َكاَن : لَْو َخاَطَب َزْوَجتَهُ بِالطَّاَلِق َجاِهاًل بِ ومنها -

َماِم. أَْو َنَكَحَها لَهُ َوِليُّهُ أَْو َوِكيلُهُ َولَْم َيْعلَمْ فِي ُظْلَمٍة،   َوقََع، َوِفيِه اْحتَِماٌل ِلْْلِ

 .: لَْو َخاَطَب أََمتَهُ بِاْلِعتْقِ ومنها -

 : َزْوَجتِي َطاِلٌق. َما إذَا نَِسَي أَنَّ لَهُ َزْوَجةً، فَقَالَ  َوِمْن نََظائِِرَها: -

: َما إذَا َوكََّل َوِكياًل فِي إْعتَاِق َعْبٍد، فَأَْعتَقَهُ َظنًّا ِمْنهُ أَنَّهُ َعْبدُ ومنها -

: َواَل َيِجيُء فِيِه  ل، فَإِذَا ُهَو َعْبدُ اْلَوِكيِل، نَفَذَ ِعتْقُهُ.قَاَل اْلعَاَلِئيُّ اْلُمَوك ِ

َمامِ   َهذَا َقَصدَ قَْطَع اْلِمْلِك، فَنَفَذَ.أِلَنَّ ؛ اْحتَِماُل اإْلِ

: إذَا قَاَل اْلغَاِصُب، ِلَماِلِك اْلعَْبِد اْلَمْغُصوِب: أَْعِتْق َعْبِدي ومنها -

أِلَنَّهُ لَْم يَْقِصْد ؛ َوفِي َوْجٍه: اَل  اِهاًل، َعتََق َعلَى الصَِّحيحِ،َهذَا، فَأَْعتَقَهُ جَ 

 قَْطَع ِمْلِك نَْفِسِه.

َعْن َهِذِه النََّظائِِر َمْسأَلَةٌ، َوِهَي: َما إذَا اُْستُِحقَّ اْلِقَصاُص  قُْلت: َخَرجَ 

: أَنَّهُ اَل يَقَُع اْلَمْوِقَع.  َعلَى َرُجٍل، فَقَتَلَهُ َخَطأً، فَاأْلََصحُّ

ْحَراِم، الَّتِي ِهَي  - َوِمْن فُُروعِ َهذَا القسم أَْيًضا: َمْحُظوَراُت اإْلِ

ْيِد، اَل تَْسقُُط فِْديَتَُها بِاْلَجْهِل إتاَْلٌف، َكإَِزالَِة  الشَّْعِر، َوالظُّْفِر، َوقَتِْل الصَّ

 َوالن ِْسيَاِن.

، أَْو اهلل: َيِميُن النَّاِسي َواْلَجاِهِل، فَإِذَا َحلََف َعلَى َشْيٍء بِ ومنها -

الطَّاَلِق، أَْو اْلِعتِْق: أَْن يَْفعَلَهُ، فَتََرَكهُ نَاِسيًا، أَْو اَل يَْفعَلُهُ، فَفَعَلَهُ نَاِسيًا 
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ْن يُبَاِلي ِبيَِمينِِه،  ِلْلَحْلِف، أَْو َجاِهاًل أَنَّهُ اْلَمْحلُوُف َعلَْيِه، أَْو َعلَى َغْيِرِه، ِممَّ

اُْستُثْنَِي ِمْن ذَِلَك: َما وْو نَاِسيًا، فََقْواَلِن فِي اْلِحْنِث، َوَوقََع ذَِلَك ِمْنهُ َجاِهاًل، أَ 

ِخاَلٍف، لَْو َحلََف اَل يَْفعَُل َعاِمدًا، َواَل نَاِسيًا، فَإِنَّهُ يَْحنَُث ِباْلِفْعِل نَاِسيًا بِاَل 

ا َعلَى ِل ذَا فِي اْلَحِلِف َعلَى اْلُمْستَْقبَ اِلْلتَِزاِم ُحْكِمِه، هَ  اْلَماِضي، َكأَْن َحلََف أَمَّ

 أَنَّهُ لَْم يَْفعَْل، ثُمَّ تََبيََّن أَنَّهُ فَعَلَهُ فَاَلَِّذي تَلَقَّْفنَاهُ ِمْن َمَشايِِخنَا أَنَّهُ يَْحنَُث.
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 فرع في المسائل المبنية على الخَلف في حنث الناسي والمكره:

ً فكان ميتاً، ففي الكف ارة خالف قال: ألقتلن فالناً، وهو يظنه حيا

 الناسي.

قال: ال أسكن هذه الدار، فمرض وعجز عن الخروج، ففي الحنث 

 المكره. خالف

 انصب أو شربه غيره، ففيه خالف المكره.قال: ألشربن هذا الكوز ف

قال: ال أبيع لزيد ماالً، فوكل زيد وكيالً وأزن له في التوكيل فوكل 

 الحالف فباع وهو ال يعلم، ففيه خالف الناسي.

ريم منه، ففيه خالف  أفارقك حتى أستوفي حقي، ففر الغ: القال

 المكره.

 : فرع

َماِن:ُصَوٌر ُعِذَر فِي القسمَخَرَج َعْن َهذَا    َها بِاْلَجْهِل فِي الضَّ

: إذَا أَْخَرَج اْلَوِديعَةَ ِمْن اْلِحْرِز َعلَى َظن ِ أَنََّها ِمْلُكهُ فَتَِلفَْت، فَاَل منها -

 .َولَْو َكاَن َعاِلًما َضِمنَ َضَماَن َعلَْيِه 

: إذَا اْستَْعَمَل اْلُمْستَِعيُر اْلعَاِريَّةَ، بَْعدَ ُرُجوعِ اْلُمِعيِر َجاِهاًل ومنها -

 .فَاَل أُْجَرةَ َعلَْيهِ 

َما أََكلَهُ  : إذَا أَبَاَح لَهُ ثََمَرةَ بُْستَاٍن ثُمَّ َرَجَع فَإِنَّ اآْلِكَل اَل يَْغَرمُ ومنها -

ُجوعِ َوقَْبَل اْلِعْلِم.  بَْعدَ الرُّ

تَِها ثُمَّ َرَجعَْت فَإِنََّها  القسمنَْوبَتََها ِمْن : إذَا َوَهبَْت اْلَمْرأَةُ ومنها - ِلَضرَّ

ُجوعِ َعلَى الصَِّحيحِ َبْل ِمْن ِحيِن اْلِعْلِم بِِه.  اَل تَعُودُ إلَى الدَّْوِر ِمْن الرُّ

ابِعِ َوِمْن فُُروعِ ال  :(5)قسم الرَّ

. ؛ اْلَواِطُئ بُِشْبَهٍة فِيِه َمْهُر اْلِمثْلِ  - تاَْلِف َمْنَفعَِة اْلبُْضعِ دُوَن اْلَحد ِ  إِلِ

 : َمْن قَتََل َجاِهاًل ِبتَْحِريِم اْلقَتِْل، فَاَل قَِصاَص َعلَْيِه.منهاو -

يَةُ َواْلَكفَّاَرةُ دُوَن الْ ومنها -  ِقَصاِص.: قَتُْل اْلَخَطِأ، ِفيِه الد ِ
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ِلِه َجاِهاًل فَاَل  َمْسأَلَةُ اْلَوِكيلِ  َوِمْن ذَِلَك: - إذَا اْقتَصَّ َبْعد َعْفِو ُمَوك ِ

يَةُ ِفي َماِلِه َواْلَكفَّاَرةُ  َواَل  ،قَِصاَص َعلَْيِه َعلَى اْلَمْنُصوِص، َوَعَلْيِه الد ِ

َوقِيَل اَل ِديَةَ، َوِقيَل ِهَي َعلَى ، أِلَنَّهُ ُمْحِسٌن بِاْلعَْفوِ ؛ ُرُجوَع لَهُ َعلَى اْلعَافِي

هُ بِاْلعَْفِو.؛ اْلعَاقِلَِة، َوقِيَل يَْرِجُع َعلَى اْلعَافِي  أِلَنَّهُ َغرَّ

ِ فِي قَتِْل اْلَجاِنيَِة، ثُمَّ  َونَِظيُر َهِذِه اْلَمْسأََلِة: - َماُم ِلْلَوِلي  َما لَْو أَِذَن اإْلِ

ِ.َعِلَم َحْملََها فََرَجَع َولَْم َيعْ  َماُن َعلَى اْلَوِلي   َلْم اْلَوِليُّ ُرُجوَعهُ فَقَتََل، فَالضَّ

 فرع:

 : َخَرَج َعْن َهذَا القسم ُصَوٌر، لَْم يُْعذََر فِيَها بِاْلَجْهلِ 

: َما إذَا بَادََر أََحدُ اأْلَْوِليَاِء، فَقَتََل اْلَجاِني َبْعدَ َعْفِو بَْعِض منها -

أِلَنَّهُ ُمتَعَد ٍ ؛ فَإِنَّ اأْلَْظَهَر ُوُجوُب اْلِقَصاِص َعلَْيهِ اأْلَْوِليَاِء، َجاِهاًل بِِه 

 بِااِلْنِفَراِد.

: إذَا قَتََل َمْن َعِلَمهُ ُمْرتَدًّا أَْو َظنَّ أَنَّهُ لَْم يَْسلَْم، فَاْلَمْذَهُب: ومنها -

دَّةِ اَل يُِفيدُ إبَاَحةَ اْلقَتِْل،  ؛ُوُجوُب اْلِقَصاِص  فَإِنَّ قَتَْل اْلُمْرتَدَّ إلَى أِلَنَّ َظنَّ الر ِ

َماِم، اَل إلَى اآْلَحاِد.  اإْلِ

يَّتَهُ ومنها - يًّا أَْو َعْبدًا، َوَجِهَل إْساَلَمهُ َوُحر ِ : َما إذَا قَتََل َمْن َعِهدَهُ ِذم ِ

يَِّة اَل يُبِيُح اْلقَ ؛ فَاْلَمْذَهُب ُوُجوُب اْلِقَصاِص  ْساَلِم َواْلُحر ِ  تَْل.أِلَنَّ َجْهَل اإْلِ

: َما إذَا قَتََل َمْن َظنَّهُ قَاتَِل أَبِيِه، فَبَاَن ِخاَلفُهُ، فَاأْلَْظَهُر ومنها -

 أِلَنَّهُ َكاَن ِمْن َحق ِِه التَّثَبُُّت.؛ ُوُجوُب اْلِقَصاص

: َما إذَا َضَرَب َمِريًضا َجِهَل َمَرَضهُ َضْربًا يَْقتُُل اْلَمِريَض ومنها -

ِحيحِ َفَماَت فَ  : ُوُجوُب اْلِقَصاِص دُوَن الصَّ أِلَنَّ َجْهَل اْلَمَرِض اَل ؛ اأْلََصحُّ

ا ، يُِبيُح الضَّْربَ  ْرُب، أَمَّ َوُعِلَم ِمْن ذَِلَك: أَنَّ اْلَكاَلَم فِيَمْن اَل َيُجوُز لَهُ الضَّ

 .َمْن يَُجوُز لَهُ ِللتَّأِْديِب، فَاَل َيِجُب اْلِقَصاُص قَْطعًا

َماِن:َوَخَرَج َعْنهُ ُصَوٌر ُعذِ   َر ِفيَها بِاْلَجْهِل َحتَّى فِي الضَّ

: َما إذَا قَتََل ُمْسِلًما بِدَاِر اْلَحْرِب، َظانًّا ُكْفَرهُ، فَاَل قَِصاَص منها -

 قَْطعًا، َواَل ِديَةَ فِي اأْلَْظَهِر.

َس بِِه اْلُمْشِرُكوَن فَإِْن َعِلَم إْساَلَمهُ: ومنها - : إذَا َرَمى إلَى ُمْسِلٍم تَتَرَّ

يَةُ َوإاِلَّ فَاَل   .َوَجبَْت الد ِ
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: إذَا أََمَر السُّْلَطاُن َرُجاًل بِقَتِْل َرُجٍل ُظْلًما، َواْلَمأُْموُر اَل يَْعلَُم، ومنها -

 فَاَل قَِصاَص َعلَْيِه َواَل ِديَةَ، َواَل َكفَّاَرةَ.

ا، فَِفيِه تً فَاْنفََصَل اْلَجِنيُن َمي ِ ؛ : إذَا قَتََل اْلَحاِمَل ِفي اْلِقَصاِص ومنها -

ةٌ َوَكفَّاَرةٌ، أَْو َحيًّا فََماَت، فَِديَةٌ، ثُمَّ إذَا اْستَقَلَّ اْلَوِليُّ بِااِلْسِتيفَاِء،  ُغرَّ

َماُن َعلَ  َماُم دُوَن  ْيِه،فَالضَّ َماُم، فَإِْن َعِلَما أَْو َجِهاَل أَْو َعِلَم اإْلِ َوإِْن أَِذَن لَهُ اإْلِ

ِ، اْختَصَّ الضَّ  ِحيحِ اْلَوِلي  َماِم َعلَى الصَّ أِلَنَّ اْلَبْحَث َعلَْيِه، َوُهَو ؛ َماُن بِاإْلِ

ِ ، اآْلِمر بِهِ  َوإِْن هُ اْلُمبَاِشُر، َوفِي آَخَر: َعلَْيِهَما، أِلَنَّ ؛ َوفِي َوْجٍه: َعَلى اْلَوِلي 

ِ َعلَى الصَِّحيحِ اِلجْ  َماِم، اُْختُصَّ بِاْلَوِلي  ، دُوَن اإْلِ ِتَماعِ اْلِعْلِم َعِلَم اْلَوِليُّ

َماِم ِلتَْقِصيِرِه.  َواْلُمبَاِشِر. َوفِي َوْجٍه: بِاإْلِ

 ]َمْن يُْقبَُل ِمْنهُ دَْعَوى اْلَجْهِل َوَمْن اَل يُْقبَُل[ 
ا يَشْ  لَْم يُْقبَْل، إالَّ تَِرُك فِيِه َغاِلُب النَّاِس ُكلُّ َمْن َجِهَل تَْحِريَم َشْيٍء ِممَّ

َ بِبَاِديٍَة َبِعيدَةٍ يَْخَفى فِيَها ِمثُْل ذَِلَك:  أَْن يَُكوَن قَِريبَ  ْساَلِم، أَْو نََشأ َعْهٍد بِاإْلِ

اَلةِ، َواأْلَْكِل فِي  نَا، َواْلقَتِْل، َوالسَِّرقَِة َواْلَخْمِر، َواْلَكاَلِم فِي الصَّ َكتَْحِريِم الز ِ

ْوِم، َواْلقَتْ  ْدنَاِل بِالشََّهادَةِ إذَا َرَجعَا َوقَااَل تَ الصَّ  أَنَّهُ يُْقتَُل بَِشَهادَِتنَا،َولَْم َنْعلَم  َعمَّ

اِهِن، فَإِْن َكاَن بِإِْذنِِه قُبَِل  َوَوْطِء اْلَمْغُصوبَِة، َواْلَمْرُهونَِة بِدُوِن إْذِن الرَّ

.؛ ُمْطلَقًا  أِلَنَّ ذَِلَك يَْخَفى َعَلى اْلعََوام 

ُل ِفيِه دَْعَوى اْلَجْهِل ُمْطلَقًا ِلَخفَائِِه َوِمْن َهذَا اْلقَِبيِل أَْعِني الَِّذي يُْقبَ 

اَلةِ، أَْو َكْوُن اْلقَْدِر الَِّذي أَتَى بِِه ِمْن اْلَكاَلِم  َكْوُن التََّنْحنُحِ ُمْبِطاًل ِللصَّ

َوِر الثَّاَلِث: َعدَُم  ًما، أَْو النَّْوعِ الَِّذي تَنَاَولَهُ ُمْفِطًرا فَاأْلََصحُّ ِفي الصُّ ُمَحرَّ

 بُْطاَلِن.الْ 

يِب أَنَّهُ لَْيَس  يِب، َواْعتَقَدَ فِي بَْعِض أَْنَواعِ الط ِ َولَْو َعِلَم تَْحِريَم الط ِ

ِحيُح ُوُجوُب اْلِفْديَ    ِة ِلتَْقِصيِرِه.بَِحَراٍم، فَالصَّ

د ِ بِاْلعَْيِب، َواَل يُْقَبُل دَْعَوى اْلَجْهِل، ْن َواأْلََخِذ بِالشُّْفعَِة مِ  ِبثُبُوِت الرَّ

ْساَلِم اِلْشتَِهاِرِه، َوتُْقبَُل فِي ثُبُوِت ِخيَاِر اْلِعتِْق، َوفِي نَْفيِ اْلَولَِد فِي  قَِديِم اإْلِ

.؛ اأْلَْظَهرِ   أِلَنَّهُ اَل َيْعِرفُهُ إالَّ اْلَخَواصُّ

، لَْم يَِفْدهُ َجِهَل َما يَتََرتَُّب َعلَْيهِ كل َمْن َعِلَم تَْحِريَم َشْيٍء وَ قاعدة:] 

 [:ذَِلكَ 
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نَا، َواْلخَ  ،َكَمْن َعِلَم تَْحِريَم الز ِ ؛ يَُحدُّ بِااِلت ِفَاقِ  ْمِر، َوَجِهَل ُوُجوَب اْلَحد ِ

َوَكذَا لَْو َعِلَم تَْحِريَم اْلقَتِْل، َوَجِهَل ُوُجوَب هُ َكاَن َحقُّهُ ااِلْمِتنَاَع، أِلَنَّ 

 اْلِقَصاِص: يَِجُب اْلِقَصاُص.

يِب،  ُل،َل َكْونَهُ ُمْبَطاًل: يُْبطِ اْلَكاَلِم، َوَجهِ  أَْو َعِلَم تَْحِريمَ  َوتَْحِريَم الط ِ

 َوَجِهَل ُوُجوَب اْلِفْديَِة: تَِجُب.
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ِ أَْحَكاُم اْلُمْسِلِميَن إالَّ َما  قاعدة:] ي  م ِ تَْجِري َعلَى الذ ِ

 [يُْستَثْنَى
َواَل يُْمنَُع ِمْن اْلُمْكِث فِي هُ، ِعبَادَاِت َواَل تَِصحُّ ِمنْ اَل يُْؤَمُر بِالْ  ِمْن ذَِلَك:

ُر إْن فَعَلَهُ َواَل  ،اْلَمْسِجِد ُجنُبَا ِبِخاَلفِِه َحاِئًضا َولَْيَس لَهُ دُُخولُهُ بِاَل إْذٍن َويَُعزَّ

َماِم اَل يَِصحُّ نَْذُرهُ، وَ  ، ِعْلمٍ  يُْؤذَُن لَهُ ِلَنْوٍم أَْو أَْكٍل، بَْل ِلَسَماعِ قُْرآٍن أَوْ  َوِلْْلِ

َواَل تَُراُق َعَلْيِه، َبْل تَُردُّ  ،َواَل يَُحدُّ ِلُشْرِب اْلَخْمرِ اْلِجَهاِد، اْستِئَْجاُرهُ َعلَى 

َواَل يُْمنَُع ِمْن لُْبِس اْلَحِريِر  ،إذَا ُغِصبَْت ِمْنهُ إالَّ أَْن يُْظِهَر ُشْرَبَها أَْو بَْيَعَها

َواَل  َويَْنِكُح اأْلََمةَ بِاَل َشْرٍط،اْلُمْسِلِم بَِحْنيِ الظَّْهِر،  َوالذََّهِب َواَل ِمْن تَْعِظيمِ 

َوَلْو تَنَاَكُحوا فَاِسدًا أَْو تَبَايَعُوا فَاِسدًا أَْو  ،تَْلَزُمهُ إَجابَةُ َمْن دََعاهُ ِلَوِليَمةٍ 

ْض لَُهمْ  تَِحل  ِلُمْسِلٍم َولَْو َكاَن  يَّةُ اَل الكتابَواأْلََمةُ  ،تَقَابَُضوا َوأَْسلَُموا لَْم يُتَعَرَّ

  .َعْبدًا فِي اْلَمْشُهورِ 

ا َيْجِري َعلَْيِه فِي أَْحَكاِم اْلُمْسِلِميَن: ُوُجوُب َكفَّاَرةِ اْلقَتْلِ   ،َوِممَّ

َهارِ  نَا َوالسَِّرقَِة. ،َواْليَِمينِ  ،َوالظ ِ ْيِد فِي اْلَحَرِم َوَحدُّ الز ِ  َوالصَّ

 ضابط:

ْساَلُم َيُجبُّ  ٍ، هللاَما َقْبلَهُ فِي ُحقُوِق  اإْلِ ِ آدَِمي  ، دُوَن َما تَعَلََّق بِِه َحق 

ِل ُصَوٌر:   َكاْلِقَصاِص َوَضَماِن اْلَماِل َويُْستَثَْنى ِمْن اأْلَوَّ

 .: أَْجنَب ثُمَّ أَْسلََم، اَل َيْسقُُط اْلغُْسلُ منها -

أَْسلََم َوأَْحَرَم دُونَهُ َوَجَب  : لَْو َجاَوَز اْلِميقَاَت ُمِريدًا ِللنُُّسِك، ثُمَّ ومنها -

 .الدَّمُ 

: أَْسلََم َوَعلَْيِه َكفَّاَرةُ يَِميٍن أَْو ِظَهاٍر أَْو قَتٍْل، لَْم يَْسقُْط فِي ومنها -

.ِ  اأْلََصح 

نَا يَْسقُُط َعْنهُ  - ِ أَنَّ َحد  الز ِ َولَْو َزنَى ثُمَّ أَْسلََم، فَعَْن نَص ِ الشَّافِِعي 

ْساَلِم.  بِاإْلِ

 اْلقَْوُل فِي أَْحَكاِم اْلَمَحاِرم[]
ِمْن َحُرَم نَِكاُحَها َعلَى التَّأْبِيِد، بِنََسٍب أَْو بَِسبٍَب ُمبَاحٍ :"اْلَمْحَرمُ 

  ".ِلُحْرَمتَِها
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ِل: َولَدُ اْلعُُموَمِة، َواْلُخُؤولَِة.   فََخَرَج بِاأْلَوَّ

تَِها، َوَخالَتَِها.  ْوَجِة َوَعمَّ  َوبَِقْوِلنَا " َعلَى التَّأِْبيِد " أُْخُت الزَّ

َمةُ  َوبَِقْوِلنَا " بَِسبٍَب ُمبَاحٍ " أُمُّ اْلَمْوُطوَءةِ بُِشْبَهٍة، َوبِْنتَُها، فَإِنََّها ُمَحرَّ

بَاَحِة.  إْذ َوْطُء الشُّْبَهِة اَل يُوَصفُ ؛ الن َِكاحِ، َوَلْيَسْت َمْحَرًما  بِاإْلِ

َمْت تَْغِليًظا َعلَْيِه.َوبَِقْوِلنَا " ِلُحْرَمِتَها " اْلُماَلَعنَةُ فَإِنَّهَ   ا ُحر ِ

َواأْلَْحَكاُم الَّتِي ِلْلَمْحَرِم ُمْطلَقَا، َسَواٌء َكاَن ِمْن نََسٍب أَْو َرَضاعٍ، أَْو 

 ُمَصاَهَرةٍ:

ةِ، َوَعدَِم نَْقِض َواْلَخْلَوةِ، َواْلُمَسافَرَ تَْحِريُم الن َِكاحِ َوَجَواُز النََّظِر، "

 اْلُوُضوِء".

ا تَْحِريُم الن َِكاحِ فَاَل يَُشاِرُكهُ فِيِه َعلَى التَّأِْبيِد إالَّ اْلَماَلئَِكةُ، َوَسائُِر  أَمَّ

تَُها، َوَخالَ  ْوَجِة، َوَعمَّ َماِت، فَلَْيَسْت َعلَى التَّأْبِيِد، فَأُْخُت الزَّ تَُها: تَِحل  اْلُمَحرَّ

بُِمفَاَرقَِتَها، َواأْلََمةُ: تَِحلُّ إذَا َعتَقَْت، أَْو أُْعِسَر. َواْلَمُجوِسيَّةُ: تَِحلُّ إذَا 

 أَْسلََمْت. َواْلُمَطلَّقَةُ ثاََلثًا: تَِحلُّ إذَا نََكَحْت َزْوًجا َغْيَرهُ.

ا َجَواُز النََّظِر فََهْل يَُشارِ   َوْجَهاِن. ُكهُ فِيِه اْلَعْبدُ؟َوأَمَّ

ا اْلَخْلَوةُ، َواْلُمَسافََرةُ، فَاْلعَْبدُ فِيِهَما َمْبنِي  َعلَى النََّظِر إْن َشاَرَكهُ  َوأَمَّ

ْوُج ِفيِهَما اَل َمَحالَ  ةَ. َبْل اْلَمْحَرُم ِفيِه َشاَرَكهُ فِيِهَما، َوإِالَّ فَاَل. َويَُشاِرُكهُ الزَّ

 يَِزيدُ فِي النََّظِر.

ا َعدَ   ُم نَْقِض اْلُوُضوِء فَاَل يَُشاِرُكهُ فِيِه َغْيُرهُ.َوأَمَّ

مقدم فيه قطعاً،  مدخل فالشقيق كل موضع كان لألم فيه قاعدة:

ومهر المثل، وكل موضع ال مدخل لها فيه ففي تقديمه خالف،  كاإلرث

 واألصح تقديمه كصالة الجنازة ووالية النكاح.

إال في الوصية أو  دال يقدم أخ ألم وابنه على الج قاعدة أخرى:

إال في ذلك وفي  رب وال أخ شقيقه أو آلب على الجدالوقف ألقرب األقا

 الوالء.
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 (5) ]قََواِعدُ: َعْشَرةٌ[
ِحيُح[  ]اأْلُولَى: ُحْكُم الذََّكِر اأْلََشل ِ ُحْكُم الصَّ

ْحَصاَن َواَل التَّْحِليَل،  َواَل يُوِجب َمْهًرا إالَّ أَنَّهُ اَل يُثْبُِت النََّسَب َواَل اإْلِ

ْحَرامَ  َوَهَكذَا اْلقَْول فِي ، َواَل ِعدَّةً َواَل تَْحِريَم بِاْلُمَصاَهَرةِ، َواَل يُْبِطل اإْلِ

 الذََّكِر اْلُمبَاِن.

يََلجِ بَْيَن أَْن يَُكوَن بِِخْرقٍَة أَْو الَ   إالَّ فِي نَْقِض  ]الثَّانِيَة: اَل فَْرَق فِي اْْلِ

 [اْلُوُضوءِ 

ثَّاِلثَةُ: َما ثَبََت ِلْلَحَشَفِة ِمْن اأْلَْحَكاِم ثَاِبُت ِلَمْقُطوِعَها إْن َبِقَي ِمْنهُ ]ال

 قَْدُرَها[

ِ، َوإِْن لَْم َيْبَق َقْدُرَها لَْم يَتَعَلَّْق بِِه  َواَل يُْشتََرُط تَْغِييُب اْلبَاقِي فِي اأْلََصح 

ائِ  ِ.َشْيٌء ِمْن اأْلَْحَكاِم، إالَّ فِْطُر الصَّ  َمِة فِي اأْلََصح 

ابِعَةُ: اْلَواِطُئ فِي الدُّبُِر َكُهَو فِي اْلقُبُِل[  ]الرَّ

َواْلُخُروجِ ِمْن اْلفَْيئَِة  ،َوالتَّْحِليلِ  ،إالَّ فِي َسْبعَِة َمَواِضَع: التَّْحِصينِ 

ِحيحِ  ْت اْلَكِبيَرةُ فِي َوإِذَا ُوِطئَ  ،َوِمْن اْلعُنَِّة، َواَل يَُغيَُّر إْذُن اْلبِْكِر َعلَى الصَّ

َوَجَب إَعادَةُ اْلغُْسِل  ثُمَّ َخَرَج ِمْنَها اْلَمِنيُّ فَْرِجَها َوقََضْت َوَطرَها َواْغتََسلَْت 

ِ، َوإِْن َكاَن ذَِلَك فِي دُبُرَها لَْم يُعَدْ  ل  َواْلقُبُُل: يَحِ  ، َواَل َيِحلُّ ِبَحالٍ فِي اأْلََصح 

ْوَجِة َواأْلََمِة.  فِي الزَّ

 اْستَْدَرَك َعلَْيِه ُصَوٌر:وَ 

 ِمْنَها: لَْو َوِطَئ بَِهيَمةً فِي دُبُِرَها اَل يُْقتَُل إْن قُْلنَا تُْقتَُل فِي اْلقُبُِل. 

َوِمْنَها: َوِطَئ اْلبَائُِع فِي َزَمن اْلِخيَاِر، فُِسَخ َعَلى الصَِّحيحِ، اَل فِي 

 .ِ  الدُّبُِر َعلَى اأْلََصح 

 َمْفعُوَل بِِه يُْجلَدُ ُمْطلَقًا َوإِْن َكاَن ُمْحَصنًا. َوِمْنَها: أَنَّ الْ 

ْوم بِاَل ِخاَلٍف، َرُجاًل َكاَن  َوِمْنَها: اَل َكفَّاَرةَ َعلَى اْلَمْفعُوِل بِِه فِي الصَّ

 أَْو اْمَرأَةً، َوفِي اْلقُبُِل اْلِخاَلُف اْلَمْشُهوُر.

 [:ِلْلَوْطِء فِي الن َِكاحِ اْلَفاِسد َسْبعَةٌ ]اْلَخاِمَسةُ: اأْلَْحَكاُم اْلُموِجبَةُ  

                                                           
 .في األحكام المترتبة على الوطء ( ـ5)
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، َوتَْحِريُم اأْلُُصوِل َواْلفُُروعِ ، َولُُحوُق اْلَولَِد، َمْهُر اْلِمثْلِ  َوُسقُوُط اْلَحد ِ

 َوتَْحِريمَها َعلَْيِهْم، َوتَِصيُر فَِراًشا، َوَيْمِلُك بِِه الل ِعَاَن. 

يُمَها َعلَى أُُصوِلِه َوفُُروِعِه، َوتَْحِريُم َوفِي ِمْلِك اْليَِميِن َسْبعَةٌ: تَْحرِ 

َوتَِصيُر فَِراًشا، َوتَْحِريُم َضم ِ  ،أُُصوِلَها َوفُُروِعَها، َوُوُجوُب ااِلْستِْبَراء

 أُْختَِها إلَْيَها.

ْنَزاُل إالَّ فِي َمسْ  أَلٍَة ]السَّاِدَسةُ: ُكلُّ ُحْكٍم تَعَلََّق بِاْلَوْطِء اَل يُْعتَبَُر فِيِه اْْلِ

 [:َواِحدَةٍ 

ى، اَل َيْحنَُث إالَّ بِتَْحِصيِن اْلَجاِريَِة  َوِهَي: َما لَْو َحلََف اَل يَتََسرَّ

ْنَزاِل.  َواْلَوْطِء َواإْلِ

]السَّابَِعة: اَل يَْخلُو اْلَوْطُء فِي َغْيِر ِمْلِك اْليَِمين َعْن َمْهٍر أَْو ُعقُوبٍَة إالَّ فِي 

 :ُصَوٍر[

ْرِك َعلَى التَّْفِويِض، َوَكانُوا فِي  اأْلُولَى: يَِّة إذَا نُِكَحْت فِي الش ِ م ِ الذ ِ

 يََرْوَن ُسقُوَط اْلَمْهِر ِعْندَ اْلَمِسيِس.

َج أََمتَهُ ِبَعْبِدِه. الثَّانِيَِة:  إذَا َزوَّ

ْقبَاِض. الثَّاِلثَِة:  إذَا َوِطَئ اْلبَائُِع اْلَجاِريَةَ اْلَمبِيعَةَ قَْبَل اإْلِ

ا ِ َوَوِطَئ. بِعَِة:الرَّ َج َرِشيدَةً ِبغَْيِر إْذِن اْلَوِلي   السَِّفيهُ إذَا تََزوَّ

َجَها َوَوِطَئ َوَماَت، َوِهَي  اْلَخاِمَسِة: اْلَمِريُض إذَا َعتََق أََمتَهُ َوتََزوَّ

 ثُلُث َماِلِه َوُخي َِرْت فَاْختَاَرْت بَقَاَء الن َِكاحِ.

اِهنِ  السَّاِدَسِة: . أَِذَن الرَّ  ِلْلُمْرتَِهِن فِي اْلَوْطِء، فََوِطَئ َظانًّا ِلْلِحل ِ

 ُوِطئَْت اْلُمْرتَدَّةُ َواْلَحْرِبيَّةُ بُِشْبَهٍة.  السَّابِعَِة:

 اْلَعْبدُ إذَا َوِطَئ َسي ِدَتَهُ بُِشْبَهِة. الثَّاِمَنِة:

ثُمَّ  قُّوهُ، َوأَْقبََضَها،ا اْستَرَ لَْو أَْصدََق اْلَحْربِيُّ اْمَرأَتَهُ ُمْسِلمً  التَّاِسعَِة:

أَْسلََما َواْنتُِزَع ِمْن يَِدَها أَنَّهُ اَل َيِجُب َمْهٌر َكَما لَْو أَْصدَقَها َخْمًرا َوأَْقبََضَها، 

 ثُمَّ أَْسلََما.

 اْلَمْوقُوُف َعلَْيِه إذَا َوِطَئ اْلَمْوقُوفَةَ. اْلعَاِشَرِة:

ُجِل فِيَها َوْطُء َزْوَجتِِه َمَع بََقاِء الن َِكاحِ[]الثَّاِمنَةُ: َحااَلت يَْحُرُم َعلَى   :الرَّ
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اَلةُ ِلِضيِق َوْقِتَها ،َوالن ِفَاسُ اْلَحْيُض،  ْوُم اْلَواِجُب، َوالصَّ  ،َوالصَّ

ْحَرامُ  ،َوااِلْعِتَكافُ  َهاُر قَْبَل التَّكْ  ،َواإْلِ ياَلُء، َوالظ ِ َوِعدَّةِ َوْطِء ِفيِر، َواإْلِ

َوَعدَم اْحتَِماِلَها اْلَوْطء ِلِصَغٍر أَْو َمَرٍض  ،إِذَا أَْفَضاَها َحتَّى تَْبَرأالشُّْبَهِة، وَ 

ْجِعيُّ (5)أَْو َعبَالَتِهِ  دَاِق، َوَنْوبَِة  ،، َوالطَّاَلُق الرَّ َواْلَحْبُس َقْبَل تَْوفِيَِة الصَّ

 َغْيِرَها فِي اْلقَْسِم.

يِن فِي نَُكتِِه  قُْلت: َوِمْن َغَرائِِب َما يُْلَحُق بِذَِلكَ  َما ذََكَرهُ الشَّْيُخ َوِليُّ الد ِ

ْوجِ ِمْن َوْطِء َزْوَجتِِه الَّتِي َوَجَب  َماِم َما يَْقتَِضي َمْنَع الزَّ أَنَّ فِي َكاَلِم اإْلِ

َعلَْيَها اْلِقَصاُص َولَْيَس ِبَها َحْمٌل َظاِهٌر ِلئاَلَّ َيْحدَُث ِمْنهُ َحْمٌل َيْمنَُع ِمْن 

 اِء َما َوَجَب َعلَْيَها. اْستِيفَ 

َويَْقُرب ِمْن ذَِلَك: َمْن َماَت َولَدُ َزْوَجتِِه ِمْن َغْيِرِه يُْكَره لَهُ اْلَوْطُء 

 َحتَّى يَْعلََم َهْل َكانَْت ِعْندَ َمْوتِِه َحاِماًل، ِليَِرث ِمْنهُ أَْم اَل؟

ْوَجاِن فِي اْلَوْطِء[  ]التَّاِسَعةُ: إذَا اْختَلََف الزَّ
 َعَماًل بِأَْصِل اْلعَدَِم إالَّ فِي َمَساِئَل:  اْلقَْوُل قَْوُل نَافِيهِ فَ 

َصابَةَ، فَاْلقَْوُل قَْولُهُ بَِيِمينِِه َسَواٌء َكاَن  اأْلُولَى: إذَا ادََّعى اْلِعن ِيُن اإْلِ
ِر، َعلَى قَْبَل اْلُمدَّةِ، أَْو َبْعدََها، َولَْو َكاَن َخِصيًّا، َوَمْقُطوَع بَْعِض الذَّكَ 

 الصَِّحيحِ.

 إذَا ادََّعى اْلَوْطَء يَُصدَُّق بَِيِمينِِه، اِلْستِدَاَمِة الن َِكاحِ. اْلَمْوَلي الثَّانِيَة:

إذَا قَالَْت: َطلَّْقتَنِي بَْعدَ الدُُّخوِل فَِلَي اْلَمْهُر، َوأَْنَكَر فَاْلقَْوُل قَْولُهُ الثَّاِلثَةُ:
ً بَِقْوِلَهاِلأْلَْصِل، َوَعلَْيَها اْلعِ  َواَل نَفَقَةَ لََها َواَل ُسْكنَى، َولَهُ ِنَكاُح  ،دَّةُ ُمَؤاَخذَة

بِْنتَِها َوأَْربٌَع ِسَواَها فِي اْلَحاِل، فَإِذَا أَتَْت ِبَولٍَد ِلَزَمٍن ُمْحتَِمٍل، َولَْم ياَُلِعْن، 
ْوج ثَبََت النََّسُب َوقَِوَي بِِه َجاِنبَُها فَيُْرَجُع إلَى تَْصِديقِ  َها بَِيِمينَِها َويَُطالَُب الزَّ

ُح، َوُعْدنَا إلَى تَْصِديِقِه َكَما َكاَن.  بِالن ِْصِف الثَّانِي، فَإِْن اَلَعَن َزاَل اْلُمَرج ِ

ابِعَةُ: َجَها بَِشْرِط اْلبََكاَرةِ فَقَالَْت َزالَْت ِبَوْطئِك. فَاْلقَْوُل  الرَّ إذَا تََزوَّ
افِِعيُّ  قَْولَُها ِبيَِميِنَها ِلدَْفعِ اْلفَْسخِ. َوقَْولُهُ: بَِيِمينِِه، ِلدَْفعِ َكَماِل اْلَمْهِر َحَكاهُ الرَّ

هُ. ِ َوأَقَرَّ  َعْن اْلبََغِوي 

ْوَج الثَّانِي أََصابََها قُبِلَْت  إذَا ادََّعتْ  اْلَخاِمَسةُ: اْلُمَطلَّقَةُ ثاََلثًا أَنَّ الزَّ
 ِلتَِحلَّ ِلْلُمَطل ِِق اَل اِلْستِْقَراِر اْلَمْهِر.

                                                           
 أي ثقله. ( ـ5)
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إذَا قَاَل ِلَطاِهَرةٍ: أَْنِت َطاِلُق ِللسُّنَِّة، ثُمَّ َقاَل: لَْم يَقَع، أِلَن ِي  السَّاِدَسةُ:
 .ِلبَقَاِء الن َِكاحِ ؛ ِبَل قَْولُهُ قُ  َمْعتُِك ِفيِه فَأَْنَكَرتْ َجا

َولَِكْن  ،إذَا َجَرْت َخْلَوةٌ ِبثَي ٍِب، فَإِنََّها تَُصدَُّق َعلَى َقْولٍ  السَّابِعَةُ:
 اأْلَْظَهُر ِخاَلفُهُ.

إذَا َعتَقَْت تَْحَت َعْبٍد،  -َوِهَي َعلَى َرأْيٍ َضِعيٍف أَْيًضا  - الثَّاِمَنةُ:
اْلِخيَاُر إلَى اْلَوْطِء فَادََّعاهُ َوأَْنَكَرْت، فَِفي اْلُمَصدَِّق َوْجَهاِن فِي َوقُْلنَا: َيثْبُُت 

 الشَّْرحِ، بِاَل تَْرِجيحٍ ِلتَعَاُرِض اأْلَْصلَْيِن بَقَاُء الن َِكاحِ َوَعدَُم اْلَوْطِء.

 دَةً[َمْسأََلةً َواحِ في ]اْلعَاِشَرةُ: اَل يَقُوم اْلَوْطُء َمقَاَم اللَّْفِظ إالَّ 
فَإِنَّهُ فَْسٌخ ِمْن اْلبَائِع َوإَِجاَزةٌ ِمْن َوِهَي: اْلَوْطُء فِي َزَمِن اْلِخيَاِر، 

ا َوْطُء اْلُموَصى ِبَها، فَإِْن اتََّصَل بِِه إْحبَاٌل فَُرُجوعٌ، َوإاِلَّ فَاَل  اْلُمْشتَِري، َوأَمَّ
 ِ  ، فَإِْن َعَزَل، َفاَل، قَْطعًا.فِي اأْلََصح 
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 ضابط:
ِزَمِة َما َيْحتَاُج إلَى اْستِْقَراٍر ِلْلَمْعقُوِد َعلَْيِه إالَّ لَ  ْيَس لَنَا فِي اْلعُقُوِد الالَّ

دَاُق، َوِعَوُض اْلُخْلعِ. َجاَرةُ َواْلُمَسابَقَةُ، َوالصَّ  اْلبَْيُع، َوالسَّلَُم، َواإْلِ

 ضابط:
 ات َِحادُ اْلُموِجِب، َواْلقَابُِل َمْمنُوعٌ، إالَّ فِي ُصَوٍر: هن 

ْفِل،  اأْلُولَى: ْفِل ِلنَْفِسِه، َوَبْيعِ َماِلِه ِللط ِ ِ
اأْلَُب َواْلَجدُّ فِي َبْيع َماِل الط 

ْهِن.  َوَكذَا فِي اْلِهبَِة َوالرَّ

ِ. فِي تَْزِويجِ اْلَجد ِ ِبْنِت اْبنِِه بِاْبنِ  الثَّانِيَةُ:  اْبنِِه اآْلَخِر، َعلَى اأْلََصح 

ْجبَاِر. الثَّاِلثَة: ِغيَر بِأََمتِِه، َعلَى قَْوِل اإْلِ َج َعْبدَهُ الصَّ  إذَا َزوَّ

ابِعَةُ: َج َمْن اَل َوِليَّ لََها، َعلَى َوْجٍه،  الرَّ َماُم اأْلَْعَظُم، إذَا تََزوَّ اإْلِ
 ْلُمْعِتِق.يَْجِري فِي اْلقَاِضي، َواْبِن اْلعَم ِ َوا

إذَا َوكَّلَهُ، َوأَِذَن لَهُ ِفي اْلَبْيعِ ِمْن نَْفِسِه َوقَدََّر الثََّمَن، َوَنَهاهُ  اْلَخاِمَسةُ:
زَ  يَادَةِ فَِفي اْلَمْطلَِب: يَْنَبِغي أَْن يَُجوَّ  اِلْنتِفَاِء التُّْهَمِة.؛ َعْن الز ِ

 :ضابط
 الن َِكاُح، َوالسَّلَُم. لَْيَس لَنَا َعْقدٌ َيْختَصُّ بِِصيغٍَة، إالَّ 
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 :ضابط
ُكلُّ إيَجاٍب اْفتَقََر إلَى اْلقَبُوِل، فَقَبُولُهُ َبْعدَ َمْوِت اْلُموِجِب اَل يُِفيدُ، إالَّ 

فَاَت ِبَمْوتِِه، إالَّ اْلُموَصى لَهُ، فَإِنَّهُ إذَا  ُكلُّ َمْن ثََبَت لَهُ قَبُولٌ وَ  يَِّة،فِي اْلَوِص 
 هُ فِيِه َمقَاُمهُ.َماَت قَاَم َواِرثُ 

 :ضابط
ات َِحاد اْلقَابِِض، َواْلُمْقبِِض َمْمنُوعٌ أِلَنَّهُ إذَا َكاَن قَاِبًضا ِلنَْفِسِه اْحتَاَط 
ا تََخالََف  ِ ِمْن َغْيِر ِزيَادَةٍ، فَلَمَّ لََها، َوإِذَا َكاَن ُمْقبًِضا َوَجَب َعلَْيِه َوفَاُء اْلَحق 

بَاعِ اَل  ِ
اِهُن  اْلغََرَضاِن َوالط  تَْنَضِبُط اْمتَنََع اْلَجْمُع، َوِلَهذَا لَْو َوكََّل الرَّ

ْهِن أِلَْجِل َوفَاِء دَْينِِه لَْم َيُجزْ  أِلَْجِل التُّْهَمِة َواْستِْعَجاِل ؛ اْلُمْرتَِهَن فِي بَْيعِ الرَّ
ِ اْلِحْنَطِة ِمْن دَْينِِه: اْقِبْض ِمْن زَ  ْيٍد َماِلي َعلَْيك اْلبَْيعِ، َولَْو قَاَل ِلُمْستَِحق 

، َويُْستَثْنَى ُصَوٌر منها:  ِلنَْفِسك، فَفََعَل، لَْم يَِصحَّ

أِلَنَّ اْلقَْبَض اَل يَِزيدُ ي اْلبَْيعِ؛ اْلَواِلدُ يَتََولَّى َطَرفَْي اْلقَْبِض فِ  اأْلُولَى:
 َعلَى اْلعَْقِد، َوُهَو َيْمِلُك ااِلْنِفَرادَ بِِه.

تِِه، أَْو فِي َماِل َولَِد َولَِدِه ِلِبْنِت َوفِي الن ِ  الثَّانِيَةُ: َكاحِ إذَا أَْصدََق فِي ِذمَّ
 اْبنِِه.

تَِها، بِِصيَغِة السَّلَِم، َوأَِذَن لََها  الثَّاِلثَةُ: إذَا َخالََعَها َعلَى َطعَاٍم فِي ِذمَّ
 فِي َصْرفِِه ِلَولَِدِه ِمْنَها فََصَرفَتْهُ لَهُ، بِاَل قَْبٍض، بَِرئَْت.

ابِعَةُ: َمْسأَلَةُ الظَّفَِر إذَا َظِفَر بَِغْيِر ِجْنِس َحق ِِه، أَْو ِبِجْنِسِه، َوتَعَذََّر  الرَّ
ِ نَْفِسِه،  ِ َعلَْيِه َطْوًعا، فَأَْخذُهُ َيُكوُن قَْبًضا ِمْنهُ ِلَحق  اْستِيفَاُؤهُ ِمْن اْلُمْستََحق 

 فَُهَو قَابُِض ُمْقبٌِض.

رَ  اْلَخاِمَسةُ: دَاًرا، َوأُِذَن لَهُ فِي َصْرِف اأْلُْجَرةِ فِي اْلِعَماَرةِ،  لَْو أَجَّ
 َجاَز.

 السَّاِعَي يَأُْخذُ ِمْن نَْفِسِه ِلنَْفِسِه. السَّادسةُ:

ِ اْلَفِقيِر َماَل اْليَِتيِم. السابعةُ:  أَْكُل اْلَوِصي 

 َجاَرةِ، َعْقٍد َكانَْت اْلُمدَّةُ ُرْكنًا فِيِه اَل َيُكوُن إالَّ ُمَؤقَّتً  كل ا َكاإْلِ
َواْلُهْدنَِة، َوُكلُّ َعْقٍد اَل يَُكون َكذَِلَك، اَل َيُكوُن إالَّ ُمْطلَقَا، َوقَدْ  ،َواْلُمَساقَاةِ 

ْن يَْعِرُض لَهُ التَّأْقِيُت َحْيُث اَل يُنَافِيه َكاْلِقَراِض يُْذَكُر فِيِه ُمدَّةٌ َويُْمنَُع مِ 
َراِء بَْعدََها فَقَْط،  َماِن، فِي أَْبَوابِِه َوَكاْلِوَصايَِة. َوكَ الش ِ ْذِن اْلُمقَيَِّد بِالزَّ  اإْلِ

  .ِ ا اَل يَْقبَُل التَّأْقِيَت: اْلِجْزيَةُ فِي اأْلََصح   َوِممَّ

  َْهاُر، َوالنَّْذُر، َوال ياَلُء، َوالظ ِ ا يَْقبَلهُ: اإْلِ  َيِميُن، َوَنْحُوَها اْنتََهى.َوِممَّ
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 واْلَحاِصُل: أَنَّ َما اَل يَْقبَُل التَّْوقِيَت بَِحاٍل، َوَمتَى أَقََّت َبَطَل اْلبَْيُع  ََ
 بِأَْنَواِعِه، َوالن َِكاُح، َواْلَوْقُف قَْطعًا، َواْلِجْزيَةُ.

  َُجاَرةُ، َوَكذَا اْلُمَساقَاةُ، َواْلُهْدنَة تِِه اإْلِ َويَْقبَلُهُ، َوُهَو َشْرٌط فِي ِصحَّ
 ِ   .َعلَى اأْلََصح 

  ُتِِه: اْلَوَكالَةُ، َواْلِوَصايَةُ.َويَْقبَل  هُ، َولَْيَس َشْرًطا فِي ِصحَّ

  :ضابط
ْشَهادُ ِمْن َغْيِر تَْقِييِد اْلُمَوكَِّل إالَّ الن َِكاُح  لَْيَس َلنَا َعْقدٌ َيِجُب فِيِه اإْلِ

ْجعَةُ َعلَى َقْوٍل، َوَعْقدُ اْلِخاَلفَِة، َعلَى َوْجٍه.   قَْطعًا، َوالرَّ

ا قِ  ْشَهاِد فِيِه، ِمْن َغْيِر اْلعُقُوِد: اللُّقََطةُ َعلَى َوْجٍه، َوِممَّ يَل ِبُوُجوِب اإْلِ
ِ ِلَخْوِف إْرقَاقِِه.  َواللَِّقيُط َعلَى اأْلََصح 

 :(5) ]قواعد[ 

َمانَ  ]اأْلُولَى: كل َعْقدٍ   ،فََكذَِلَك فَاِسدُهُ اْقتََضى َصِحيُحهُ الضَّ
َمانَ َصِحيُحهُ  َوَما اَل يَْقتَِضي  فََكذَِلَك فَاِسدُهُ[ الضَّ

َماَن، فَاْلفَاِسدُ أَْولَى.  ِحيَح إذَا أَْوَجَب الضَّ ُل: فَأِلَنَّ الصَّ ا اأْلَوَّ  أَمَّ

ا الثَّانِي: فَأِلَنَّ إثْبَاَت اْليَِد َعلَْيِه بِإِْذِن اْلَماِلِك، َولَْم يَْلتَِزْم بِاْلعَْقِد  َوأَمَّ
 َضَمانًا.

ِل َمَساِئَل: َواْستَثْنَى ِمنْ   اأْلَوَّ
ْبَح ُكلَّهُ ِلي اأْلُولَى: ِحيُح: أَنَّهُ  ،إذَا قَاَل: قَاَرْضتُك َعلَى أَنَّ الر ِ فَالصَّ
 َوَمَع ذَِلَك اَل يَْستَِحقُّ اْلعَاِمُل أُْجَرةً َعلَى الصَِّحيحِ. ،قَِراٌض فَاِسدٌ 

 َها لَهُ َفِهَي َكاْلِقَراِض.إذَا َساقَاهُ َعلَى أَنَّ الثََّمَرةَ ُكلَّ  الثَّانِيَةُ:

ِليَْغِرَسهُ، َوَيُكون الشََّجُر َبْينهَما، أَْو  (1)َساقَاهُ َعلَى َوْديٍ  الثَّاِلثَة:
دَهُ ُمدَّةً  َواَل أَْجَر، َوَكذَا إذَا َساقَاهُ َعلَى  َوالثََّمَرةُ بَْينهَما، فََسدَ ِليَْغِرَسهُ َوَيتَعَهَّ

 َوْديٍ َمْغُروٍس َوقَدََّر ُمدَّةً، اَل يُثِْمُر ِفيَها فِي اْلعَادَةِ.

ابِعَة: ِحيحِ  الرَّ َماِم لَْم َيِصحَّ َعلَى الصَّ ِة ِمْن َغْيِر اإْلِ مَّ إذَا فََسدَ َعْقدُ الذ ِ
ِ، َعلَى ي  م ِ ِ. َواَل ِجْزيَةَ فِيِه َعلَى الذ ِ  اأْلََصح 

                                                           
 خمس قواعد في العقود. ( ـ5)
 َوِدي ة. الَوِدي  ُهَو صغَار الن خل واحدتها ( ـ1)
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، َواَل َشْيَء. اْلَخاِمَسةُ:  إذَا اُْستُْؤِجَر اْلُمْسِلُم ِلْلِجَهاِد لَْم يَِصحَّ

ْرَضاِعِه، َوقُْلنَا: اَل َيُجوُز،  السَّاِدَسةُ: هُ إِلِ ْفِل أُمَّ إذَا اْستَأَْجَر أَبُو الط ِ

ِ.تَْستَِحقُّ أُْجَرةَ اْلِمثْل  فَاَل   ِفي اأْلََصح 

َماُم ِلُمْسِلٍم: إْن دَلَْلتَنِي َعلَى اْلقَْلعَِة اْلفاَُلنِيَِّة، فَلََك ِمْنَها  السَّابِعَةُ: قَاَل اإْلِ

ةُ، َكَما َلْو َجَرى ِمْن َكافٍِر،  حَّ ِحيُح: الص ِ َجاِريَةٌ، َولَْم يَُعي ِْن اْلَجاِرَيةَ، فَالصَّ

، لَْم يَْستَِحقَّ أُْجَرةً.  فَإِْن قُْلنَا: اَل يَِصحُّ

ْت فَاْلعََمُل فِيَها َمْضُموٌن، َوإِذَا فََسدَْت اَل  اِمَنةُ:الثَّ  اْلُمَسابَقَةُ إذَا َصحَّ

 يُْضَمُن ِفي َوْجٍه.

ِحيُح يُوِجُب اْلَمْهَر، ِبِخاَلِف اْلفَاِسِد.  التَّاِسعَة:  الن َِكاُح الصَّ

 : (5)َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّانِي َمَسائِلُ 

ْت اَل َيُكوُن َعَملُ  اأْلُولَى: ِمْنُهَما فِي َماِل كل  الشَِّرَكةُ، فَإِنََّها إذَا َصحَّ

 َوإِذَا فََسدَْت يَُكوُن َمْضُمونًا بِأُْجَرةِ اْلِمثِْل. لَْيِه،َصاِحبِِه َمْضُمونًا عَ 

َجاَرةُ ِمْن اْلغَاِصِب، فَتَِلفَْت اْلعَْينُ إذَا َصد الثَّانِيَةُ: ْهُن، َواإْلِ فِي  َر الرَّ

يَِد اْلُمْرتَِهِن أَْو اْلُمْستَأِْجِر فَِلْلَماِلِك تَْضِمينُهُ َعلَى الصَِّحيحِ، َوإِْن َكاَن اْلقََراُر 

َجاَرةِ. ْهِن َواإْلِ  َعلَى اْلغَاِصِب، َمَع أَنَّهُ اَل َضَماَن فِي َصِحيحِ الرَّ

 ؛بُوض بِاْلِهبَِة اْلفَاِسدَةِ َوفِي اْلَمقْ  ،اَل َضَماَن فِي َصِحيحِ اْلِهبَةِ  الثَّاِلثَة:

هَ: أَنَّهُ يُْضَمُن، َكاْلبَْيعِ اْلفَاِسِد.  ُوج ِ

ابِعَةُ: ا اَل يَْقتَِضي َصِحيُحهُ  الرَّ ِ ِممَّ بِي  َما َصدََر ِمْن السَِّفيِه َوالصَّ

َماَن فَإِنَّهُ يَُكوُن َمْضُمونًا َعلَى قَابِِضِه ِمْنهُ، َمَع فََساِدِه.  الضَّ

  تنبيه:

ِحيحِ َواْلفَاِسِد فِي أَْصِل ا ْلُمَرادُ ِمْن القاعدة اأْلُولَى: اْستَِواُء الصَّ

اِمِن َواَل ِفي اْلِمْقدَاِر، فَإِنَُّهَما اَل يَْستَِويَاِن:  َماِن، اَل فِي الضَّ  الضَّ

اِمُن: فَأِلَنَّ اْلَوِليَّ إذَا اْستَأَْجَر َعلَى َعَمٍل  ا الضَّ ِ إَجارَ أَمَّ بِي  ةً فَاِسدَةً ِللصَّ

 ،ِ بِي  ِ، اَل فِي َماِل الصَّ ِحيَحِة.تَُكوُن اأْلُْجَرةُ َعلَى اْلَوِلي    بِِخاَلِف الصَّ

ا اْلِمْقدَا َمِن، َوفَاِسدُهُ بِاْلِقيَمِة أَْو َمْضُموٌن بِالثَّ  ُر: فَأِلَنَّ َصِحيَح اْلبَْيعِ َوأَمَّ
 أَْو اْلِقيَمِة. لَقًا، َوفَاِسدُهُ بِاْلِمثْلِ ِل ُمطْ َوَصِحيُح اْلقَْرِض: َمْضُموٌن بِاْلِمثْ  اْلِمثِْل،

                                                           
 مما ال يقتضي العقد الصحيح فيه الضمان فكذلك فاسده. ( ـ5)
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َجاَرةِ، َواْلُمَسابَقَِة، َواْلَجعَالَِة:  َوَصِحيُح اْلُمَساقَاةِ َواْلِقَراِض، َواإْلِ
ى، وَ  ِحيحِ َواْلوَ فَاِسدَُها بِأُْجَرِة اْلِمثِْل، َمْضُموُن بِاْلُمَسمَّ  ْطِء فِي الن َِكاحِ الصَّ

ى، َوفِي اْلفَاِسِد: بَِمْهِر اْلِمثِْل.  َمْضُموٌن بِاْلُمَسمَّ

 :ضابط
ى فَاِسد ى، إالَّ فِي َمْسأَلٍَة،يُْسِقُط الْ  ُكلُّ َعْقٍد بُِمَسمًّ َوِهَي: َما إذَا  ُمَسمَّ

ِة السُّْكنَى بِاْلِحَجاِز َعلَى َماٍل َفِهَي إَجاَرةٌ فَ  مَّ َماُم َمَع أَْهِل الذ ِ اِسدَةٌ، َعقَدَ اإْلِ
ى ِلتَعَذُِّر إيَجاِب ِعَوِض اْلِمثِْل، ؛ فَلَْو َسَكنُوا أَْو َمَضْت اْلُمدَّةُ َوَجَب اْلُمَسمَّ

ْساَلِم سنةفَإِنَّ َمْنفَ   اَل يُْمِكن أَْن تُقَابََل بِأُْجَرةِ ِمثِْلَها. عَةَ دَاِر اإْلِ
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 : تَْذنِيبٌ 
ا، َواَل يَْمِضي فِيِه، إالَّ اْلَحجُّ اَل يُْلَحق فَاِسدُ اْلِعبَادَاِت بَِصِحيِحهَ 

 َواْلعُْمَرةُ.

 القاعدة الثَّانَِيةُ 

ٍف تَقَاَعدَ َعْن تَْحِصيِل َمْقُصوده فَُهَو بَاِطٌل[  ]كل تََصرُّ
، َوأُم ِ اْلَولَدِ  َواَل ِنَكاَح اْلَمْحَرِم، َواَل اْلُمْحِرم،  ،فَِلذَِلَك لَْم يَِصحَّ َبْيُع اْلُحر ِ

ٍم، َوأَْشبَاِه ذَِلَك. َواَل اإْلِ   َجاَرة َعلَى َعَمٍل ُمَحرَّ

أَْو  ْيعِ َفَمْن أَْبَطَل اْلعَْقدَ َواْختُِلَف ِفي َشْرِط نَْفي ِخيَاِر اْلَمْجِلِس فِي اْلبَ 
ي فَاْشتَِراطُ  ِ نَْفيِِه  الشَّْرَط نََظَر إلَى أَنَّ َمْقُصودَ اْلعَْقِد: إثْبَاُت اْلِخيَاِر فِيِه ِللتََّرو 

َحهُ َنَظَر إلَى أَنَّ لُُزوَم اْلعَْقِد: ُهَو اْلَمْقُصودُ،  يُِخلُّ ِبَمْقُصوِدِه، َوَمْن َصحَّ
 دَِخيُل فِيِه.               َواْلِخيَاُر 

 القاعدة الثَّاِلثَةُ  

 ]اْلبَاِطُل َواْلفَاِسدُ ُمتََراِدفَاِن[
ِة، َواْلُخْلعِ، َواْلعَاِريَِّة، َواْلَوَكالَِة، َوالشَِّرَكِة، َواْلِقَراِض، الكتابإالَّ فِي: 

دَّةِ، َويَْفُسدُ بِاْلِجَماعِ َواَل يَْبُطُل.  ِ، فَإِنَّهُ َيْبُطُل بِالر ِ  َوفِي اْلِعبَادَاِت: فِي اْلَحج 

َماُم فِي اْلُخْلعِ: ى، فَُهَو َما أَْوَجَب اْلبَْينُونَةَ َوأَثْ كل  قَاَل اإْلِ بََت اْلُمَسمَّ
اْلُخْلع الصَِّحيحِ، َوُكلُّ َما أَْسقََط الطَّاَلَق بِاْلُكل ِيَِّة، أَْو أَْسقََط اْلبَْينُونَةَ، فَُهَو 
اْلُخْلع اْلبَاِطِل، َوُكلُّ َما أَْوَجَب اْلبَْينُونَةَ ِمْن َحْيُث َكْونُهُ ُخْلعًا، َوأَْفَسدَ 

ى، َفُهَو اْلخُ   ْلُع اْلفَاِسد.اْلُمَسمَّ

ى، بِأَْن الكتابَوفِي  ِحيَحِة: َما أَْوقَعَْت اْلِعتَْق، َوأَْوَجَبْت اْلُمَسمَّ ِة الصَّ

اْنتََظَمْت بِأَْرَكانَِها َوُشُروِطَها، َواْلبَاِطلَةُ: َما اَل تُوِجُب ِعتْقًا بِاْلُكل ِيَِّة، بِأَْن 

ا أَْوقَعَْت اْلِعتَْق، َوتُوِجُب ِعَوًضا فِي اْختَلَّ َبْعُض أَْرَكانَِها، َواْلفَاِسدَةُ: مَ 

ْن تَِصحُّ ِعبَاَرتُهُ َوَوقََع اْلَخلَُل فِي اْلِعَوِض،  اْلُجْملَِة، بِأَْن ُوِجدَْت أَْرَكانَُها ِممَّ

 أَْو اْقتََرَن بَِها َشْرٌط ُمْفِسدٌ.

 تَْذنِيٌب:

ِ نَِظيُر َهِذِه اْلقَاِعدَةِ: اْلَواِجُب، َواْلفَْرُض عِ   ْندَنَا ُمتََراِدفَاِن إالَّ فِي اْلَحج 

 َواَل َيتََوقَُّف التََّحلُُّل َعلَْيِه، َواْلفَْرُض بِِخاَلفِِه. نَّ اْلَواِجَب يُْجبَُر بِدٍَم،فَإِ 
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 ةالقاعدة الرابع

 ]تَعَاِطي اْلعُقُوِد اْلفَاِسدَِة َحَراٌم[ 
ا لَْم َيِجد الطَّعَاَم إالَّ َوَخَرَج َعْن ذَِلَك ُصوَرةٌ: َوِهَي اْلُمْضَطرُّ إذَ 

بِِزيَادَةٍ َعلَى ثََمن اْلِمثِْل فَقَْد قَاَل اأْلَْصَحاُب: يَْنَبِغي أَْن يَْحتَاَل فِي أَْخِذ 

 .اْلَواِجُب َعلَْيِه اْلِقيَمةَ  الطَّعَاِم ِمْن َصاِحبِِه بَِبْيعٍ َفاِسٍد، ِليَُكونَ 

 ضابط:

جازته إال ليس لنا موضع تملك فيه المرأة فسخ النكاح وال تملك إ 

خير إلى فطلقها رجعياً أو أرتد فلها الفسخ والتأ فيما إذا عتقت تحت رقيق

 الرجعة واإلسالم، وليس لها اإلجازة قبل ذلك.

 :ضابط
ْنَكاِر إالَّ اْلَوَكالَةَ َمَع الْ  ِم َحْيُث اَل َغَرَض، ِعلْ لَْيَس َلنَا َعْقدٌ يَْرتَِفُع بِاإْلِ

ْوَضِة فِي بَاِبَها.و َحهُ فِي الشَّْرحِ َوالرَّ  إْنَكاَر اْلَوِصيَِّة َعلَى َما َرجَّ

  (5)قاعدة

 ]يُْغتَفَُر فِي اْلفُُسوخِ َما اَل يُْغتَفَُر فِي اْلعُقُوِد[
 دُوَن اْلعُقُوِد، ى َقبُوٍل، َوَقبِْلت اْلفُُسوخِ التَّْعِليَقاتِ َوِمْن ثَمَّ لَْم َيْحتَْج إلَ 

أِلَنَّهُ فِي َمْعنَى  ؛َولَْم يَِصحَّ تَْعِليُق اْختِيَاِر َمْن أَْسلََم َعلَى أَْكثَر ِمْن أَْربَعٍ 
ُن اْخِتيَاَر اْلبَاقِي، َواَل فَْسُخهُ اْلعَْقدِ  َوَجاَز تَْوِكيُل اْلَكافِِر فِي  ،؛ أِلَنَّهُ َيتََضمَّ

 َكاِحَها.َطاَلِق اْلُمْسِلَمِة، اَل فِي نِ 

 (1)قاعدة

ِريُح: اَل يَْحتَاُج إلَى نِيٍَّة، َواْلِكنَايَةُ ]  اَل تَْلَزُم إالَّ بِنِيٍَّة[ الصَّ
ل: ا اأْلَوَّ  فَيُْستَثَْنى ِمْنهُ أَنَّهُ لَْو قََصدَ اْلُمْكَرهُ إيقَاَع الطَّاَلِق فََوْجَهاِن: أَمَّ

ْكَراهِ للَّْفَظ أِلَنَّ ا؛ اَل يَقَعُ  أََحدُُهَما:  ،َوالن ِيَّةُ اَل تَْعَمُل َوْحدََها َساقٌِط بِاإْلِ
: يَقَُع، ِلقَْصِدِه بِلَْفِظِه. َوَعلَى َهذَا فََصِريُح لَْفظ الطَّاَلِق ِعْند  َواأْلََصحُّ

ْكَراِه: ِكنَايَةٌ إْن نََوى َوَقَع، َوإاِلَّ فَاَل    .اإْلِ

                                                           
 في الفسوخ. ( ـ5)
 يتبعها قاعدتان أيضا في الصريح والكناية. ( ـ1)
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ا الثَّانِي: فَِقيَل:  ،ذَا قِيَل لَهُ: َطلَقَْت؟ فَقَاَل نَعَمْ ِمْنهُ َما إ فَاْستُثَْني َوأَمَّ
َواْعتََرَض بِأَنَّ ُمْقتََضاهُ:  َوقِيَل: َيْحتَاُج إلَى ِنيٍَّة،يَْلَزمهُ َوإِْن لَْم يَْنِو َطاَلقًا، 

 .ااِلت ِفَاُق َعلَى أَنَّ " َنعَْم " ِكنَايَةٌ، َوأَنَّ اْلقَْولَْيِن فِي اْحتِيَاِجِه إلَى الن ِيَّة

: أَنَّهُ َصِريٌح، فَلَْم  َواْلَمْعُروُف: أَنَّ اْلقَْولَْيِن فِي َصَراَحتِِه، َواأْلََصحُّ
 تَْسلَْم ِكنَايَةٌ َعْن ااِلْفتِقَاِر إلَى الن ِيَّةُ.

 قاعدة

]َما َكاَن َصِريًحا فِي بَابِِه َوَوَجدَ نَفَاذًا فِي َمْوُضوِعِه اَل يَُكوُن ِكنَايَةً 

 فِي َغْيِرِه[

َوِمْن فُُروع ذَِلَك الطَّاَلُق: اَل يَُكوُن ِكنَايَةَ ِظَهاٍر َواَل َعْكَسهُ. َوَقْولُهُ: 

 فِي اْلبَْيعِ بِاَل ِخاَلٍف؛ أَبَْحتُك َكذَا بِأَْلٍف اَل َيُكوُن ِكنَايَ 
أِلَنَّهُ َصِريٌح فِي ةً

انًا فَاَل َيُكوُن ِكنَايَةً فِي َغْيِرِه.  بَاَحِة َمجَّ  اإْلِ

 َج َعْن ذَِلَك ُصَوٌر: َوَخرَ 

َوقََع َمَع أَنَّ  ،قَاَل ِلَزْوَجتِِه: أَْنِت َعلَيَّ َحَراٌم َونََوى الطَّاَلقَ  اأْلُولَى:

 التَّْحِريَم َصِريٌح فِي إيَجاِب اْلَكفَّاَرةِ.

 إذَا قُْلنَا: فَْسٌخ، َيُكوُن ِكنَايَةً فِي الطَّاَلِق. اْلُخْلُع، الثَّانِيَةُ:

قَاَل السَّي ِدُ ِلَعْبِدِه: أَْعتِْق نَْفَسك فَِكنَايَةُ تَْنِجيِز ِعتٍْق َمَع أَنَّهُ  الثَّاِلثَةُ:

 َصِريٌح فِي التَّْفِويِض.

ابِعَةُ: ِعْندَ  أَتَى بِلَْفِظ اْلَحَوالَِة: َوقَاَل: أََرْدت التَّْوِكيَل: قُِبلَ  الرَّ

 اأْلَْكثَِريَن.

 يج أو النكاح فكناية.راجع بلفظ التزو الخامسة:

 قَاَل ِلعَْبِدِه: َوَهْبتُك نَْفَسك فَِكنَايَةُ ِعتٍْق. السَّاِدَسةُ:

قَاَل: َمْن ثََبَت لَهُ اْلفَْسُخ: فََسْخت ِنَكاَحِك َوَنَوى الطَّاَلَق  السَّابِعَةُ:

.ِ  َطلُقَْت فِي اأْلََصح 

ٌ َغْيُر قَاَل: آَجْرتُك ِحَماِري ِلتُِعيَرِني فَ  الثَّاِمَنةُ: َرَسك، فَإَِجاَرةٌ فَاِسدَة

َجاَرةِ. َعاَرةُ ِكنَايَةً فِي َعْقِد اإْلِ  َمْضُمونٍَة، فََوقََعْت اإْلِ
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 ُخْلعٍ قُْلت: اَل  التَّاِسعَةُ:
قَاَل: ِبْعتُِك نَْفَسِك، فَقَالَْت: اْشتََرْيت، فَِكَنايَةُ

 ذًا فِي َمْوُضوِعِه.تُْستَثْنَى َهِذِه، فَإِنَّ اْلبَْيَع لَْم يَِجْد نَفَا

َصَرائُِح الطَّاَلِق: ِكنَايَةٌ فِي اْلِعتِْق، َوَعْكُسهُ قُْلت: اَل  اْلعَاِشَرةُ:

 تُْستَثْنَى اأْلُْخَرى، ِلَما ذََكْرنَاهُ.

دَقَةَ لَِزَمهُ قُْلت: اَل  اْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ: قَاَل: َماِلي َطاِلٌق، َونََوى الصَّ

ذَِلَك. فَالثَّاَلثَةُ أَْمثِلَةٌ، ِلَما َكاَن َصِريًحا فِي بَابِِه، َولَْم يَِجْد يُْستَثْنَى أَْيًضا، لِ 

 نَفَاذًا فِي َمْوُضوِعِه، فَإِنَّهُ يَُكوُن ِكنَايَةً فِي َغْيِرِه.
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 قَاِعدَة
َصِريٌح بََِل ]ُكلُّ تَْرَجَمٍة تَْنَصبُّ َعلَى بَاٍب ِمْن أَْبَواِب الشَِّريعَِة فَاْلُمْشتَقُّ ِمْنَها 

 ِخََلٍف[

 إالَّ فِي أَْبَواٍب: 

ِ. أََحدَُها: َم " فِي اأْلََصح  ُم، اَل َيْكِفي " َنَوْيت التَّيَمُّ  التََّيمُّ

د " اْشتََرْكنَا ". الثَّانِي: ْرَكةُ، اَل َيْكِفي ُمَجرَّ  الش ِ

 اْلُخْلُع، اَل َيُكوُن َصِريًحا إالَّ بِِذْكِر اْلَماِل، َكَما َسيَأْتِي. الثَّاِلُث:

ابُِع: اْلِكتَابَةُ اَل يَْكِفي: " َكاتَْبتُك " َحتَّى يَقُول: " َوأَْنَت ُحر  إذَا  الرَّ

 أَدَّْيت ".

 اْلُوُضوُء َعلَى َوْجٍه. اْلَخاِمُس:

 التَّْدِبيُر َعلَى قَْوٍل. السَّاِدُس:

 دةقاع
ْبَراِء يَْنعَِقدُ بِاْلِكنَايَِة  ٍف يَْستَِقلُّ بِِه الشَّْخُص، َكالطَََّلِق، َواْلعَتَاِق، َواْْلِ ]كل تََصرُّ

ِريحِ[  َمَع الن ِيَِّة، َكاْنِعقَاِدِه بِالصَّ

َوَما اَل يَْستَِقلُّ بِِه، َبْل يَْفتَِقُر إلَى إيَجاٍب َوقَبُوٍل: َضْربَاِن: َما يُْشتََرُط 

ْشَهادُ، َكالن َِكاحِ، َوبَْيعِ اْلَوِكيِل اْلَمْشُروِط فِيِه فََهذَا اَل َيْنعَِقدُ بِاْلِكنَايَِة؛ فِ  يِه اإْلِ

أِلَنَّ الشَّاِهدَ اَل يَْعلَُم الن ِيَّةَ، َوَما اَل يُْشتََرُط ِفيِه، َوُهَو َنْوَعاِن: َما يَْقبَُل 

تابِة َواْلُخْلعِ، فََيْنعَِقدُ بِاْلِكنَايَِة َمَع الن ِيَِّة َوَما اَل َمْقُصودُهُ التَّْعِليَق بِاْلغََرِر، َكالك

فَاِت بِاْلِكنَايَِة َمَع  َجاَرةِ، َواْلَبْيع، َوَغْيِرِهَما َوفِي اْنِعقَاِد َهِذِه التََّصرُّ يَْقَبُل َكاإْلِ

ُهَما: ااِلْنِعقَادُ.  الن ِيَِّة، َوْجَهاِن: أََصحُّ

  :ضابط

ُحر َِم التَّْصرِيُح ِبِه لَِعْيِنِه، فَالت َّْعرِيُض ِبِه َحرَاٌم َكاْلُكْفِر َواْلَقْذِف، َوَما َما كل 
َحلَّ التَّْصرِيُح ِبِه َأْو ُحر َِم َِل لَِعْيِنِه َبْل لَِعاِرٍض، فَالت َّْعرِيُض ِبِه َجائٌِز، َكِخْطَبِة 

ِة.  اْلُمْعَتدَّ
 قاعدة
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َشاَرةُ  َواْلِعبَاَرةُ، َواْختَلََف ُموِجبُُهَما: ُغل ِبَْت  ]إذَا اْجتََمعَْت اْْلِ

َشاَرةُ[  اْْلِ

 َوفِي ذَِلَك فُُروٌع منها: 

ًرا، َعلَى َزْيٍد َهذَا، فَبَاَن َعمَ  َما لَْو قَاَل أَُصل ِي َخْلَف َزْيٍد، أَوْ  -

ُجِل، فَبَاَن اْمَرأَةً. ةُ َوَكذَا: َعلَى َهذَا الرَّ حَّ : الص ِ  فَاأْلََصحُّ

اَها ِبغَْيِر اْسِمَها: َصحَّ قَْطعًا،  - ْجتُك فاَُلنَةَ َهِذِه، َوَسمَّ َولَْو قَاَل: َزوَّ

ْجتُك َهذَا اْلغاَُلَم، َوأََشاَر إلَى بِْنتِِه، نََقَل  َوُحِكَي ِفيِه َوْجهٌ، َولَْو َقاَل: َزوَّ

ةَ الن َِكاحِ  ويَانِيُّ َعْن اأْلَْصَحاِب ِصحَّ َشاَرةِ. تَْعِوياًل َعَلى؛ الرُّ  اإْلِ

ْجتُك َهِذِه اْلعََرِبيَّةَ، َفَكانَْت َعَجِميَّةً، أَْو َهِذِه اْلعَُجوَز،  - َولَْو قَاَل: َزوَّ

فََكانَْت َشابَّةً أَْو َهِذِه اْلبَْيَضاَء، فََكانَْت َسْودَاَء، أَْو َعْكَسهُ، َوَكذَا اْلُمَخالَفَةُ فِي 

فَاتِ  ِة الن َِكاحِ َجِميعِ ُوُجوِه النََّسِب، َوالص ِ ، َوالنُُّزوِل، فَِفي ِصحَّ ِ ، َواْلعُلُو 

ةُ.  حَّ : الص ِ  قَْواَلِن. َواأْلََصحُّ

َولَْو قَاَل: بِْعتُك دَاِري َهِذِه، َوَحدَّدََها، َوَغِلَط ِفي ُحدُوِدَها، َصحَّ  -

ْلفاَُلنِيَِّة، َوَحدَّدََها، اْلبَْيُع، بِِخاَلِف َما لَْو قَاَل: بِْعتُك الدَّاَر الَّتِي فِي اْلَمَحلَِّة ا

َشاَرةِ.  َوَغِلَط؛ أِلَنَّ التَّْعِويَل ُهنَاَك َعلَى اإْلِ

َولَْو قَاَل: ِبْعتُك َهذَا اْلفََرَس، فََكاَن بَْغاًل، أَْو َعْكَسهُ فََوْجَهاِن،  -

َح الْ  ؛ بُْطاَلَن ُهنَاَواأْلََصحُّ ُهنَا: اْلبُْطاَلُن. قَاَل فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب: إنََّما َصحَّ

ةَ فِي اْلبَاقِي حَّ َح الص ِ تَْغِليبًا ؛ تَْغِليبًا اِلْختِاَلِف َغَرِض اْلَماِليَِّة. َوَصحَّ

َشاَرةِ. َوِحينَئٍِذ فَتُْستَثَْنى َهِذِه الصُّوَرةُ ِمْن   .القاعدةِلْْلِ

بِيَّ َفَكلََّمهُ َشْيًخا أَْو اَل  - َطَب وَمْن َحلََف اَل يَُكل ُِم َهذَا الصَّ َيأُْكُل َهذَا الرُّ

: أَنَّهُ اَل  فَأََكلَهُ تَْمًرا، أَْو اَل يَْدُخُل َهِذِه الدَّاَر، فَدََخلََها َعْرَصةً. فَاأْلََصحُّ

 يَْحنَُث.

-  : َولَْو َخالَعََها َعلَى َهذَا الثَّْوِب اْلَكتَّاِن: فَبَاَن قُْطنًا، أَْو َعْكُسهُ فَاأْلََصحُّ

 يَْرِجُع ِبَمْهِر اْلِمثِْل. فََسادُ اْلُخْلعِ وَ 

-  ِ ، (5)َولَْو قَاَل: َخالَْعتُك َعَلى َهذَا الثَّْوِب اْلَهَرِوي  ، أَْو َوُهَو َهَرِوي 

، فَبَاَن  ، َواَل َردَّ لَهُ، بِِخاَلِف َما لَْو قَاَل: َعلَى أَنَّهُ َهَرِوي  فَبَاَن ِخاَلفَهُ، َصحَّ

                                                           
 .8/949نسبة إلى مدينة هراة بخرسان. انظر : تهذيب األسماء واللغات  ( ـ5)
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، َوَيْمِلُكهُ، َولَهُ اْلِخيَاُر، فَإِْن َردَّهُ َرَجَع إلَى َمْهِر اْلِمثِْل، (5)َمْرِويًّا ، فَإِنَّهُ يَِصحُّ

 َوفِي قَْوٍل: ِقيَمتِِه. 

فَأَْنِت َطاِلٌق،  -َوُهَو َهَرِوي   -َولَْو قَاَل: إْن أَْعَطْيتَِني َهذَا الثَّْوَب  -

أِلَنَّهُ َعلَّقَهُ بِإِْعَطائِِه، بَِشْرِط أَْن َيُكوَن ؛ الطَّاَلقُ  فَأَْعَطتْهُ فَبَاَن َمْرِويًّا، لَْم َيقَعْ 

 َهَرِويًّا، َولَْم َيُكْن َكذَِلَك، َفَكأَنَّهُ قَاَل: إْن َكاَن َهَرِويًّا.

، فَأَْعَطتْهُ، فَبَاَن َمرْ َولَْو قَاَل: إْن أَْعَطْيتَِني َهذَا اْلَهَروِ  - ِويًّا، يَّ

ا: اَل تَْطلُُق، تَْنِزياًل لَهُ َعلَى ااِلْشِتَراِط َكَما َسَبَق.َوالثَّانِي: فََوْجَهاِن: أََحدُُهمَ 

َشاَرةِ. ؛ تَقَُع اْلبَْينُونَةُ   تَْغِليبًا ِلْْلِ

ا أُْضِحيَّةً، َعلَيَّ أَْن أَْجعَلَهَ  للهَولَْو قَاَل: إْن اْشتََرْيت َهِذِه الشَّاةَ، فَ  -

َشاَرةِ، فَإِنَّهُ أَْوَجَب اْلُمَعيََّنةَ ؛ ا: اَل َيِجبُ فَاْشتََراَها، فََوْجَهاِن: أََحدُُهمَ  تَْغِليبًا ِلْْلِ

قَْبَل اْلِمْلِك، َوالثَّانِي: َيِجُب تَْغِليبًا ِلُحْكِم اْلِعبَاَرةِ، فَإِنََّها ِعبَاَرةُ نَْذٍر، َوُهَو 

ِة، َكَما لَْو قَاَل: إْن اْشتََرْيت َشاةً فَ  مَّ لَيَّ َجْعلَُها أُْضِحيَّةً، فَإِنَّهُ عَ  للهُمتَعَل ٌِق بِالذ ِ

ِة، َفإِذَا اْشتََرى َشاةً لَِزَمهُ َجْعلَُها أُْضِحيَّةً. مَّ  نَْذٌر َمْضُموٌن فِي الذ ِ

 أَْسبَاُب التََّملُِّك ثََمانِيَةٌ: : (1)ضابط

اْلُمعَاَوَضاُت. َواْلِميَراُث. َواْلِهبَاُت. َواْلَوَصايَا. َواْلَوْقُف. َواْلَغنِيَمةُ. 

دَقَاُت.  ْحيَاُء. َوالصَّ  َواإْلِ

: َوبَِقَيْت أَْسبَاٌب أَُخُر: قَاَل اْبُن السُّْبكِ   ي 

 تََملُُّك اللُّقََطِة بَِشْرِطِه.  ِمْنَها

 .َوِمْنَها: ِديَةُ اْلقَتِيلِ 

ِل[]َخاتِ   َمةٌ: فِي َضْبِط اْلَماِل َواْلُمتََموَّ

: اَل يَقَُع اْسُم َماٍل إالَّ َعلَى َما لَهُ ِقيَمةٌ يُبَاُع   ا اْلَماُل، فَقَاَل الشَّافِِعيُّ أَمَّ

ْلِس َوَما أَْشبَهَ ْطَرُحهُ النَّاُس، ِمثُْل اْلفِ بَِها َوتَْلَزُم ُمتِْلفَهُ، َوإِْن قُْلت َوَما اَل يَ 

 اْنتََهى.  ذَِلكَ 

َماُم لَهُ فِي َباَب اللُّقََطِة ضابطْيِن:  ُل: فَذََكَر اْْلِ ا اْلُمتََموَّ  َوأَمَّ

                                                           
 .8/926تهذيب األسماء واللغات  نسبة إلى مدينة مرو بخرسان. انظر : ( ـ5)
 أضفتها لتمام المعنى. ( ـ1)
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ٌل، َوُكلَّ َما اَل  َما يُقَدَّرُ كل  أَنَّ  أََحدُُهَما: لَهُ أَثٌَر فِي النَّْفعِ فَُهَو ُمتََموَّ

ُل.يَْظَهُر لَهُ أَثٌَر فِي ااِلْنِتفَاعِ فَُهَو ِلِقلَّتِِه َخارِ  ا يُتََموَّ  ٌج َعمَّ

َ الثَّانِي:  َل ُهَو الَِّذي تَْعِرُض لَهُ قِيَمةٌ ِعْندَ َغاَلِء اأْل  ْسعَاِر،أَنَّ اْلُمتََموَّ

ِل: ُهَو الَِّذي اَل َيْعِرُض فِيِه ذَِلَك.  َواْلَخاِرَج َعْن اْلُمتََموَّ

 :(5)ضابط

 .أََجٌل َمْضُروٌب بِالشَّْرعِ َوأََجٌل َمْضُروٌب بِاْلعَْقدِ  اأْلََجُل َضْربَاِن:

ُل: ياَلُء  فَاأْلَوَّ َكاةُ َواْلعُنَّةُ َواإْلِ اْلِعدَّةُ َوااِلْسِتْبَراُء َواْلُهْدنَةُ َواللُّقََطةُ َوالزَّ

َضاعُ َواْلِخَياُر َواْلَحْيُض َوالطُّْهُر َوالن ِفَاُس َواْليَأْ  ُس َواْلبُلُوغُ َواْلَحْمُل َوالرَّ

ِ َواْلقَْصُر.  َوَمْسُح اْلُخف 

 َوالثَّانِي أَْقَساٌم: 

َجاَرةُ َواْلِكتَابَةُ. أََحدَُها:  َما اَل يَِصحُّ إالَّ بِاأْلََجِل، َوُهَو اإْلِ

اًل. َوالثَّانِي:  َما يَِصحُّ َحاالًّ َوُمَؤجَّ

ْهُن  َوالثَّاِلُث: َما يَِصحُّ بِأََجٍل َمْجُهوٍل َواَل يَِصحُّ ِبَمْعلُوٍم، َوُهَو الرَّ

ْقبَى، َواْلعُْمَرى.  َواْلِقَراُض َوالرُّ

ابُِع:  َما يَِصحُّ ِبِهَما، َوُهَو اْلعَاِريَّةُ اْلَوِديعَةُ. َوالرَّ

 قاعدة: 

، فَإِنَّهُ تُْعتَبَُر اْلُمتْلَفَاِت تُْعتَبَُر فِيَها ِقيَمةُ اْلُمتْلَِف، إالَّ  كل ْيدَ اْلِمثِْليَّ  الصَّ

يَِة.  ،فِيِه قِيَمةُ ِمثِْلهِ   َواْختُِلَف فِي اْلغَْصِب َوالد ِ

 :ضابط

ُم اْلِكاَلُب إالَّ    فِي اْلَوِصيَِّة َعلَى َقْوٍل، اَل تَُقوَّ

 قَدَُّر َرقِيقًا ِلْلُحُكوَمِة،إالَّ فِي اْلِجنَايَاِت، فَيُ  َواَل اْلُحرُّ 

ِ، َواَل اْلَخْمرُ  دَاِق،  َواْلِخْنِزيُر فِي اأْلََصح  َماِن فِي الصَّ َوِفي َقْوٍل: يَُقوَّ

، َوقِيَل: يُقَدَُّر ا ،فَِقيَل: يُْعتَبَُر قِيَمتُُهَما ِعْندَ َمْن يََرى لَُهَما قِيَمةً  ْلَخْمُر َخالًّ

 َشاةً. َواْلِخْنِزيرُ 

                                                           
 أضفتها لتمام المعنى. ( ـ5)
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 قاعدة

 [هُ بِاأْلَْرِش إالَّ فِي ُصَورٍ ُجْزؤُ ]َما ُضِمَن ُكلُّهُ ُضِمَن 
َكاةِ  إْحدَاَها: ُل فِي الزَّ  .اْلُمَعجَّ

ْوَجِة قَْبَل الطَّاَلِق. الثَّانِيَةُ: دَاُق الَِّذي تََعيََّب فِي يَِد الزَّ  الصَّ

اَل اْلَمبِيُع إذَا تَعَيََّب فِي يَِد اْلبَائِعِ َوأََخذَهُ اْلُمْشتَِري نَاقًِصا،  الثَّاِلثَةُ:

.ِ  أَْرَش لَهُ فِي اأْلََصح 

ابِعَةُ: إذَا َرَجَع ِفيَما بَاَعهُ بِإِْفاَلِس اْلُمْشتَِري، َوَوَجدَهُ نَاقًِصا بِآفٍَة  الرَّ

 أَْو إتاَْلِف اْلبَائِعِ فَاَل أَْرَش لَهُ.

 اْلقَْرُض إذَا تَعَيََّب َوَرَجَع فِيِه اْلُمْقِرُض اَل أَْرَش لَهُ بَلْ  اْلَخاِمَسةُ:

 يَأُْخذُهُ نَاقًِصا، أَْو ِمثْلَهُ.

 قاعدة

َماِن أَْربَعَةٌ[  ]أَْسبَاُب الضَّ
اْلعَْقدُ، َكاْلَمِبيعِ، َوالثََّمُن اْلُمَعيَُّن قَْبَل اْلقَْبِض َوالسَّلَُم،  أََحدَُها:

َجاَرةُ.  َواإْلِ

َواْلِوَكالَِة، اْليَدُ ُمْؤتََمنَةً َكانَْت َكاْلَوِديعَِة، َوالشَِّرَكِة،  الثَّانِي:

ي، أَْو اَل، َكاْلغَْصِب، َوالسَّْوِم، َواْلعَاِريَِّة،  َواْلُمقَاَرَضِة إذَا َحَصَل التَّعَد ِ

َراِء فَاِسدًا.  َوالش ِ

تاَْلُف نَْفًسا الثَّاِلُث: فِي أَنَّهُ َيتَعَلَُّق  ، َويُفَاِرُق َضَماَن اْليَدِ أَْو َمااًل  اإْلِ

 اْلُحْكُم فِيِه بِاْلُمبَاِشِر، دُوَن السَّبَِب َوَضَماُن اْليَِد َيتَعَلَُّق ِبِهَما.

ابُِع:  .اْلَحْيلُولَةُ  الرَّ

 :ضابط

اِمنِيَن إالَّ فِي َمْهِر اْلِمثِْل: إذَا  لَْيَس لَنَا َمْضُموٌن َيْختَِلُف بِاْختِاَلِف الضَّ

 عَْكِس.ِلْلعَِشيَرةِ دُوَن َغْيِرِهْم أَْو بِالْ ُخف َِض 

 قاعدة
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ةُ قِيَُم اأْلَْشيَاِء إالَّ فِي بَاِب السَِّرقَِة[  ]الذََّهُب َواْلِفضَّ
ةَ ُعُروٌض بِالن ِْسبَِة إلَْيِه، َنصَّ َعلَْيِه الشَّافِِعيُّ  فَإِنَّ الذََّهَب أَْصٌل َواْلِفضَّ

ِرُف َمْوِضعًا تَْنِزُل فِيِه الدََّراِهُم َمْنِزلَةَ اْلعُُروِض إالَّ فِي اأْلُم ِ َوقَاَل: اَل أَعْ 

 فِي السَِّرقَِة.

 ]القول في الشَّْرِط َوالتَّْعِليِق[

الشَّْرِط َوالتَّْعِليِق: أَنَّ التَّْعِليَق َما دََخَل َعلَى أَْصِل اْلِفْعِل  الفرق بين

ِل، َوُشِرَط ِفيِه أَْمٌر آَخُر.فِيِه بِأَدَاتِِه: َكإِْن، َوإِذَا، َوالشَّ   ْرُط َما ُجِزَم فِيِه بِاأْلَوَّ
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 قاعدة

 ]الشَّْرُط إنََّما يَتَعَلَُّق بِاأْلُُموِر اْلُمْستَْقبَلَِة[
ا اْلَماِضيَةُ، فَاَل َمْدَخَل لَهُ فِيَها، َوِلَهذَا  ْقَرار  -أَمَّ اَل َيِصحُّ تَْعِليُق اإْلِ

 َوَنص  َعلَْيِه. بٌَر َعْن َماِضي ، أِلَنَّهُ خَ بِالشَّْرطِ 

ُ، فَُهَو قَاِذفٌ  َولَوْ  أِلَنَّهُ َخبٌَر َعْن َماِضي  ؛قَاَل: يَا َزاِنيَةُ، إْن َشاَء اَّللَّ

َما فَعَْلته إْن َشاَء  هللاَولَْو فََعَل َشْيئًا، ثُمَّ قَاَل: وَ  ،فَاَل يَِصحُّ تَْعِليقُهُ بِاْلَمِشيئَةِ 

 ُ  .َحنِثَ  اَّللَّ

 قاعدة

 ]أَْبَواُب الشَِّريعَِة ُكل َِها َعلَى أَْربَعَِة أَْقَساٍم[
يَماِن بِ  أََحدَُها: ، َوالطََّهاَرةِ، اهللَما اَل يَْقبَُل الشَّْرَط، َواَل التَّْعِليَق: َكاإْلِ

اَلةِ  ِل  ،َوالصَّ ْوِم )إالَّ فِي ُصَوٍر تَقَدََّم اْستِثْنَاُؤَها فِي أَوَّ ، (الكتابَوالصَّ

َمانِ وَ  ْجعَةِ  ،الضَّ   .َوااِلْخِتيَاِر، َواْلفُُسوخِ  ،َوالن َِكاحِ، َوالرَّ

ِ. َوالثَّانِي:  َما يَْقبَلُهَما َكاْلِعتِْق، َوالتَّْدِبيِر َواْلَحج 

َما اَل يَْقبَُل التَّْعِليَق، َويَْقبَُل الشَّْرَط َكااِلْعِتَكاِف، َواْلَبْيعِ فِي  الثَّاِلُث:

َجاَرةِ، َواْلَوْقِف، َواْلِوَكالَِة.اْلُجْملَِة، وَ   اإْلِ

ابِعُ  َهاِر، َواْلَخْلعِ. َعْكُسهُ: الرَّ ياَلِء، َوالظ ِ  َكالطَّاَلِق، َواإْلِ

 قاعدة

 [َكاْلبَْيعِ  ]َما َكاَن تَْمِليًكا َمْحًضا اَل َمْدَخَل ِللتَّْعِليِق فِيِه قَْطعًا
َوبَْينَُهَما َمَراتُِب يَْجِري  ،َكاْلِعتْقِ  الًّ َمْحًضا يَْدُخلهُ قَْطعًاَوَما َكاَن حِ 

ْبَراِء: يُْشبَِهاِن التَّْمِليَك َوَكذَا اْلَوْقُف، َوفِيِه َشبَهٌ الخالف فِيَها : َكاْلفَْسخِ، َواإْلِ

َواْلِجعَالَةُ، َواْلَخْلُع: اْلتَِزاٌم يُْشبِهُ النَّْذَر،  ِعتِْق، فََجَرى َوْجهٌ َضِعيٌف،يَِسيٌر بِالْ 

 إِْن تََرتََّب َعلَْيِه ِمْلٌك.وَ 

 : ضابط
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َما قَبَِل التَّْعِليَق اَل فَْرَق فِيِه بَْيَن اْلَماِضي َواْلُمْستَْقبَِل إالَّ ِفي َواِحدٍَة 

، ِبِخاَلِف إذَا أَْحَرَم أَْحَرْمت  َوِهَي: إْن َكاَن َزْيدٌ ُمْحِرًما أَْحَرْمت، فَإِنَّهُ يَِصحُّ

.  فَاَل يَِصحُّ

  :ضابط

.ِ  لَْيَس لَنَا ُخُروٌج ِمْن ِعبَادَةٍ بَِشْرٍط، إالَّ فِي ااِلْعِتَكاِف، َواْلَحج 

 قاعدة

 ]الشُُّروُط اْلفَاِسدَةُ تُْفِسدُ اْلعُقُودَ[
إالَّ اْلبَْيَع بَِشْرِط اْلبََراَءةِ ِمْن اْلعُيُوِب، َواْلقَْرَض بَِشْرِط َرد ِ ُمَكسٍَّر َعْن 

ِ فِيِهَما.َصِحيحٍ أَْو أَْن يُْقرِ   َضهُ َشْيئًا آَخَر، َعلَى اأْلََصح 
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 :ضابط

 اَل يَْقبَُل اْلبَْيُع التَّْعِليَق، إالَّ فِي ُصَوٍر: 

  .ِبْعتُك إْن ِشئْت اأْلُولَى:

ل  ومنهاإْن َكاَن ِمْلِكي، َفقَْد ِبْعتَُكهُ،  الثَّانِيَةُ: اْختِاَلُف اْلَوِكيِل َواْلُمَوك ِ

 فَيَقُوُل: إْن ُكْنُت أََمْرتك ِبِعْشِريَن فَقَْد بِْعتَُكَها ِبَها.

: َكأَْعتِْق َعْبدَك َعن ِي َعلَى ِمائٍَة إذَا َجاَء َرأُْس  الثَّاِلثَةُ: ْمِنيُّ اْلبَْيُع الض ِ

  .الشَّْهرِ 

ْبَراَء التَّْعِليَق،   إالَّ فِي ُصَوٍر:َواَل يَْقبَُل اْْلِ

 .إْن َردَْدت َعْبِدي فَقَْد أَْبَرأْتُك اأْلُولَى:

  إذَا ِمتُّ فَأَْنِت فِي ِحل ٍ َفُهَو َوِصيَّةٌ. الثَّانِيَةُ:

 هُ، ثُمَّ َكاتَبَهُ َكَما إذَا َعلََّق ِعتْقَ  ْن يَُكوَن ِضْمنًا، اَل قَْصدًا،أَ  الثَّاِلثَةُ:

فَةُ َعتََق، وَ  ْبَراُء ِمْن النُُّجوِم، َحتَّى َيتَْبعَهُ فََوَجْدت الص ِ َن ذَِلَك اإْلِ تََضمَّ

ْنهُ أَْكَسا  تَبِعَهُ َكْسبُهُ. بُهُ، َولَْو لَْم يَتََضمَّ
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 قاعدة

 ]ِمْن َملََك التَّْنِجيَز َمَلَك التَّْعِليَق َوَمْن اَل فَََل[
ْوَج يَْقِدُر َعلَى تَْنِجي ينثُ َواْستَ  ِل: الزَّ ِز الطَّاَلِق َوالتَّْوِكيِل فِيِه ِمْن اأْلَوَّ

  .َواَل يَْقِدُر َعلَى التَّْوِكيِل ِفي التَّْعِليِق، إذَا َمَنْعنَا التَّْوِكيَل فِيهِ 

 َمْن اَل يَْمِلُك التَّْنِجيَز:َوِمْن الثَّانِي: ُصَوٌر يَِصحُّ فِيَها التَّْعِليُق، لِ 

ا : اْلعَْبدُ اَل يَْقِدُر َعلَى تَْنِجيِز منها - الطَّْلقَِة الثَّاِلثَِة، َوَيْمِلُك تَْعِليَقَها إمَّ

أَْو ُمْطلَقًا: َكإِْن  ُمقَيَّدًا بَِحاِل ِمْلِكِه َكَقْوِلِه: إْن َعتَقَْت، فَأَْنِت َطاِلٌق ثاََلثًا،

ِ فَتَقَُع الثَّاِلثَةُ َعلَى ا ،ثُمَّ دََخلَْت َبْعدَ ِعتِْقهِ  ،فَأَْنِت َطاِلٌق ثاََلثًا دََخْلت  .أْلََصح 

: َيُجوُز تَْعِليُق َطاَلِق السُّنَِّة فِي اْلَحْيِض: َوَطاَلُق اْلبِْدَعِة فِي ومنها -

ُر تَْنِجيُز ذَِلَك فِي َهِذِه اْلَحالَِة. ،ُطْهٍر لَْم َيَمسََّها  ِفيِه َوإِْن َكاَن اَل يُتََصوَّ

 قاعدة

فَاِت َصحَّ إضَ  افَتُهُ إلَى بَْعِض ]َما قَبَِل التَّْعِليَق ِمْن التََّصرُّ

ِف[  َمَحل ِ ذَِلَك التََّصرُّ
 ِ اَلِق َواْلِعتِْق، َواْلَحج 

ْجعَِة، َواْلَبْيعِ. ؛ َوَما اَل فَاَل: َكالن َِكاحِ  ،َكالطَّ  َوالرَّ

ياَلَء، فَإِنَّهُ يَْقبَُل التَّْعِليَق َواَل يَِصحُّ  ِل: اإْلِ َماُم ِمْن اأْلَوَّ َواْستَثْنَى اإْلِ

َواَل اْسِتثْنَاَء فِي اْلَحِقيقَِة، ِلِصْدِق  .إلَى بَْعِض اْلَمَحل ِ إالَّ اْلفَْرجَ  إَضافَتُهُ 

 إَضافَتِِه إلَى اْلبَْعِض. 

: اْلَوِصيَّة يَِصحُّ تَْعِليقَُها، َواَل تَِصحُّ إَضافَتَُها إلَى  َواْستَْدَرَك اْلبَاِرِزيُّ

 .  بَْعِض اْلَمَحل ِ

 ي ُصَوٌر: منها: اْلَكفَالَةُ، َواْلقَْذُف.َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّانِ 

 [:فِيِه قواعدو ،]القول في ااِلْسِتثْنَاءِ 

ثَْباِت نفي[  ]اأْلَْولَى: ااِلْستِثْنَاُء ِمْن النَّْفيِ إثْبَاٌت َوِمْن اْْلِ

ُوقُوُع فَلَْو قَاَل: أَْنِت َطاِلٌق ثاََلثًا إالَّ اثَْنْيِن إالَّ َواِحدَةً، فَاْلَمْشُهوُر: 

 َواأْلَقَاِريُر َكِثيَرةٌ.، نََظائُِرهُ فِي الطَّاَلِق َطْلقَتَْينِ 

اَل لَبِْست ثَْوبًا إالَّ  هللاَمْسأَلَةٌ: َمْن قَاَل: وَ  القاعدةَواْستَْشَكَل َعلَى 

 اْلَكتَّاَن، فَقَعَدَ ُعْريَانًا، فَإِنَّهُ اَل يَْلَزُمهُ َشْيٌء. 
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َحلََف َعلَى نَْفيِ َما َعدَا اْلَكتَّاَن، َوَعلَى إثْبَاِت  : أَنَّهُ القاعدةَوُمْقتََضى 

 لُْبِس اْلَكتَّاِن َوَما لَبَِسهُ، َفَيْحنَُث؟ 

َوأََجاَب اْبُن َعْبِد السَّاَلِم: بِأَنَّ َسبََب اْلُمَخالَفَِة أَنَّ اأْلَْيَماَن تَتْبَُع 

قَْد اْنتَقَلَْت " إالَّ " ِفي ااِلْسِتثْنَاِء ِفي اْلَمْنقُواَلِت، دُوَن اأْلَْوَضاعِ اللُّغَِويَِّة، وَ 

فَِة،اْلَحْلِف إلَى مَ  ِمثُْل " َسَواٌء " " َوَغْيُر " فَيَِصيُر َمْعنَى َحْلِفِه:  ْعنَى الص ِ

ُضرُّ اَل لَبِْست ثَْوبًا َغْيَر اْلَكتَّاِن، َواَل َيُكوُن اْلَكتَّاُن َمْحلُوفًا َعلَْيِه، فَاَل يَ  هللاوَ 

 ْرُكهُ، َواَل لُْبُسهُ.تَ 

ةً  هللاَوَنِظيُر َهِذِه اْلَمْسأَلَِة َمْسأَلَةٌ: وَ  اَل أَُجاِمعُِك ِفي السَّنَِة إالَّ َمرَّ

ٍ فِيَها َوْجَهاِن أََحدُُهَما تَْلَزُمهُ  فََمَضْت َولَْم يَُجاِمْعَها أَْصاًل فََحَكى اْبُن َكج 

ةً أِلَنَّ ااِلْستِثْنَاَء مِ ؛ اْلَكفَّاَرةُ  ْن النَّْفي إثْبَاٌت َوُمْقتََضى يَِمينِِه: أَْن يَُجاِمَع َمرَّ

 َولَْم يَْفعَْل فَيَْحنَُث.

ْوَضِة، أِلَنَّ اْلَمْقُصودَ بِاْليَِميِن: أَْن اَل  َحهُ فِي الرَّ َوالثَّانِي: اَل، َوَصحَّ

 ُل إالَّ بَِمْعنَى َغْيٍر.يَِزيدَ َعلَى اْلَواِحدَةِ، فََرَجَع ذَِلَك إلَى أَنَّ اْلعُْرَف َيْجعَ 

 ]الثَّانَِيةُ: ااِلْستِثْنَاُء اْلُمْبَهُم فِي اْلعُقُوِد بَاِطٌل[

ْبَرةَ إالَّ َصاًعا، َواَل يُْعلَُم ِصيعَانَُها، َوِبْعتُك َوِمْن فُُروِعِه:  ِبْعتُك الصُّ

 اْلَجاِريَةَ إالَّ َحْملََها، فَإِنَّهُ َباِطٌل.

ا اأْلَقَاِريُر، وَ أ ِمثُْل: لَهُ َعلَيَّ ِمائَةُ ِصحُّ َويَْلَزُمهُ اْلبَيَاُن، الطَّاَلُق: فَيَ مَّ

  .إالَّ َواِحدَةً ِمْنُهنَّ  ، َونَِسائِي َطَواِلقُ ِدْرَهٍم إالَّ َشْيئًا

 :ضابط

اَل يَِصحُّ اْستِثْنَاُء َمْنَفعَِة اْلعَْيِن إالَّ ِفي اْلَوِصيَِّة، يَِصحُّ أَْن يُوِصي 

 َعْيٍن ِلَرُجٍل، َوَمْنَفَعتَُها آِلَخَر. بَِرقَبَةِ 

 ]الثَّاِلثَةُ: ااِلْستِثْنَاُء اْلُمْستَْغِرُق بَاِطٌل[

َوفُُروُعهُ اَل تُْحَصى َوَيْنَبِغي اْستِثْنَاُء ذَِلَك فِي اْلَوِصيَِّة، فَإِنَّهُ يَِصحُّ 

 َوَيُكوُن ُرُجوًعا َعْن اْلَوِصيَِّة فِيَما َيْظَهُر.
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ِ؟[ ِ، َهْل ُهَو َكااِلْستِثْنَاِء اللَّْفِظي  ابِعَةُ: ااِلْستِثْنَاُء اْلُحْكِمي   ]الرَّ

 َعلَى أَْربَعَِة أَْقَساٍم: 

، اَما اَل يَُؤث ُِر قَْطعً  أََحدَُها: َكَما لَْو بَاَع اْلُموَصى ِبَما  َولَْو تَلَفََّظ بِِه ُضرَّ

، ثََمَرِتَها، فَ يَْحدُُث ِمْن َحْمِلَها وَ  َولَْو بَاَع  ،َوِهَي ُمْستَثْنَاةٌ َشْرًعاإِنَّهُ يَِصحُّ

 .َواْستَثْنَاَها لَْفًظا لَْم يَِصحَّ 

ُِر قَْطعًا، َكَما َلْو تَلَفََّظ بِِه َكَبْيعِ دَارِ  الثَّانِي:
 اْلُمْعتَدَّةِ بِاأْلَْقَراءِ  َما يَُؤث 

 َواْلَحْمِل.

ِ  الثَّاِلُث: َح بِاْسِتثْنَائَِها َبُطَل َكبَْيعِ دَاِر  ،َما يَِصحُّ فِي اأْلََصح  َولَْو َصرَّ

 اْلُمْعتَدَّةِ بِاأْلَْشُهِر َواْلعَْيِن اْلُمْستَأَْجَرةِ.

ابُِع: ، َوبَِحْمٍل ِلَغْيِر  الرَّ ِ، َكَبْيعِ اْلَحاِمِل ِبُحر ٍ َما َيْبُطُل فِي اأْلََصح 

 لََها.َماِلكَها، َكَما َلْو بَاَع اْلَجاِريَةَ إالَّ َحمْ 

نع راسخة في النفس تم –أي هيئة  –العدالة: ملكة  ضابط العدالة:

 ة أو مباح يخل بالمرؤة.من اقتران كبيرة أو صغيرة دال على الخس

 وقيل: اجتناب الكبائر واإلصرار على الصغائر.

 َضابٌِط: 

اْلُجُمعَةَ َواْلعَدَدَ  لَْيَس لَنَا َمْوِضٌع يُْعتَبَُر فِيِه ُحُضوُر أَْربَِعيَن َكاِمِليَن إالَّ 

َماَم َعلَى َرأْيٍ.  الَِّذيَن يُبَاِيعُوَن اإْلِ

 قاعدة

َل اْلَوْقِت إالَّ فِي  ]كل ِعبَادٍَة ُمَؤقَّتٍَة فَاأْلَْفَضُل تَْعِجيلَُها أَوَّ

 : ُصَوٍر[

لُ  ْبَرادُ، َوَصاَلةُ الضَُّحى أَوَّ ، َحْيُث يَُسنُّ اإْلِ  الظُّْهُر فِي ِشدَّةِ اْلَحر ِ

َوْقتَِها ُطلُوُع الشَّْمِس، َويَُسنُّ تَأِْخيُرَها ِلُرْبعِ النََّهاِر، َوَصاَلةُ اْلِعيدَْيِن: يَُسنُّ 

ُل َوْقتَها ُغُروُب َشْمِس لَْيلَةَ اْلِعيِد،  تَأِْخيُرَها اِلْرِتفَاعِ الشَّْمِس، َواْلِفْطَرةُ: أَوَّ

فَاَضِة، َواْلَحْلُق، َويَُسنُّ تَأِْخيُرَها ِليَْوِمِه، َوَرْمُي جَ  ْمَرةِ اْلعَقَبَِة، َوَطَواُف اإْلِ

  .َويُْستََحبُّ تَأِْخيُرَها ِليَْوِم النَّْحرِ َها بِنِْصِف لَْيلَةَ النَّْحِر ُكلَُّها يَْدُخُل َوْقتُ 

 :ضابط

 لَْيَس لَنَا قََضاٌء يَتَأَقَُّت إالَّ فِي ُصَوٍر: 
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َواتِِب،َرأْيٍ َضِعيٍف فِي اَعلَى  أََحدَُها: اِر، قِيَل: يَْقِضي فَائِتَةَ النَّهَ  لرَّ

تَابِعٍ َما لَْم كل  َوقِيَل:ِل، َما لَْم يَْطلُْع فَْجُرهُ، َوفَاِئتَةَ اللَّيْ  َما لَْم تَْغُرْب َشْمُسهُ،

 َوقِيَل: َما لَْم يَْدُخْل َوْقتَُها.َصل ِ فَِريَضةً ُمْستَِقلَّةً، يُ 

ْمُي، اَل يُْقَضى إالَّ بِاللَّْيِل. -ْيًضا َعلَى َرأْيٍ أَ  - الثَّانِي:  َوُهَو الرَّ

َوَيِجُب َل التَّْكِفيِر َصاَرْت قََضاًء، َكفَّاَرةُ اْلُمَظاِهِر إذَا َجاَمَع قَبْ  الثَّاِلُث:
 أَْن يُوقَِع اْلقََضاَء قَْبَل ِجَماعٍ آَخَر.

ابُِع:  .قََضاُء َرَمَضاَن ُمَؤقٌَّت ِبَما قَْبَل َرَمَضاَن آَخرَ  الرَّ
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  فَائِدَةٌ:
ْوِم.  - اَلةِ، َوالصَّ  ِمْن اْلِعبَادَاِت: َما يُْقَضى فِي َجِميعِ اأْلَْوقَاِت َكالصَّ

ِ. ومنها -  : َما اَل يُْقَضى إالَّ فِي َوْقٍت َمْخُصوٍص َكاْلَحج 

اَلةِ، : َما يُْقَضى َعلَى اْلفَْوِر ومنها - ِ، َواْلعُْمَرةِ إذَا فََسدَا، َوالصَّ َكاْلَحج 
  ْوِم اْلَمتُْروَكْيِن َعْمدًا.َوالصَّ 

 ْيِن ِبعُْذٍر.لَى التََّراِخي َكاْلَمتُْروكِ َوَما يُْقَضى عَ  -

 قاعدة
 ]فِيَما يَِجُب قََضاُؤهُ بَْعدَ فِْعِلِه ِلَخلٍَل َوَما اَل يَِجُب[

  م ، َونَاِدٌر:اُر قِْسَماِن: َعاقَاَل اأْلَْصَحاُب: اأْلَْعذَ 

فَاْلعَامُّ: اَل قََضاَء َمعَهُ ِلْلَمَشقَِّة، َوِمْنهُ: َصاَلةُ اْلَمِريِض َقاِعدًا، أَْو ُموِميًا، أَْو 
ًما ِم فِي َمْوِضعٍ، يَْغِلُب فِيِه فَْقدُ ؛ ُمتَيَم ِ يَماِء فِي ِشدَّةِ اْلَخْوِف، َوبِالتَّيَمُّ اَلةُ بِاإْلِ َوالصَّ
 اْلَماِء. 

 َغاِلبًا، َوقِْسٌم اَل يَدُوُم: َوالنَّاِدُر: قِْسَماِن: قِْسٌم يَدُومُ 

ُل: َكاْلُمْستََحاَضِة، َوَسلَِس اْلبَْوِل، َواْلَمْذيِ، َومَ  ْن بِِه ُجْرٌح فَاأْلَوَّ
َسائٌِل، أَْو ُرَعاٌف دَائٌِم، أَْو اْستَْرَخْت َمْقعَدَتُهُ فَدَاَم ُخُروُج اْلَحدَِث ِمْنهُ، َوَمْن 
أَْشبََهُهْم، فَُكلُُّهْم يَُصلُّوَن َمَع اْلَحدَِث، َوالنََّجِس، َواَل يُِعيدُوَن ِلْلَمَشقَِّة 

ُروَرةِ.  َوالضَّ

 ْلَخلَِل، َونَْوعٌ اَل يَأْتِي:ْوٌع يَأِْتي َمعَهُ ِببَدٍَل لِ َوالثَّانِي َنْوَعاِن: نَ 

َم فِي اْلَحَضِر ِلعَدَِم اْلَماِء، أَْو ِلْلبَْرِد ُمْطلَقًا، أَْو  ُل: َكَمْن تََيمَّ فَاأْلَوَّ
ِلنِْسيَاِن اْلَماِء فِي َرْحِلِه، أَْو َمَع اْلَجِبيَرةِ اْلَمْوُضوَعِة َعَلى َغْيِر ُطْهر، 

 َ َعادَةِ.َواأْل : ُوُجوُب اإْلِ  َصحُّ فِي اْلُكل ِ

ِمِن، َواْلَمِريِض الَِّذي لَْم  َوالثَّانِي: َكَمْن لَْم يَِجْد َماًء َواَل تَُرابًا، َوالزَّ
ُههُ إلَى اْلِقْبلَِة، َواأْلَْعَمى الَِّذي لَْم َيِجْد َمْن يَدُلُّهُ  ئُهُ، أَْو َمْن يَُوج ِ يَِجْد َمْن يَُوض ِ

َها، َوَمْن َعلَْيِه َنَجاَسةٌ اَل يُْعفَى َعْنَها، َواَل يَْقِدُر َعلَى إَزالَتَِها َواْلَمْربُوِط َعلَيْ 
َل َعْن اْلِقْبلَِة، أَْو أُْكِرهَ َعلَى ؛ َعلَى َخَشبٍَة َوَمْن ُشدَّ َوثَاقُهُ  ِ َواْلغَِريِق، َوَمْن ُحو 
اَلةِ ُمْستَْدبًِرا أَْو قَاِعدًا.  الصَّ

ُ فَُكلُّ هَ  َعادَة  ِلنُدُوِر َهِذِه اأْلَْعذَاِر.؛ ُؤاَلِء تَِجُب َعَلْيِهْم اإْلِ
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ُكوَع َوالسُُّجودَ، َواَل إَعادَةَ َعلَْيِه  ا اْلعَاِري: فَاْلَمْذَهُب أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّ َوأَمَّ
يَل: َوقِيَل: يُوِمُئ، َويُِعيدُ، َوَمْن َخاَف فَْوَت اْلُوقُوِف لَْو َصلَّى اْلِعَشاَء. قِ 

  ْوِف َويُِعيدُ.يَُصل ِي َصاَلةَ ِشدَّةِ اْلخَ 

 قاعدة

 ]اأْلََصحُّ أَنَّ اْلِعْبَرةَ بَِوْقِت اْلقََضاِء دُوَن اأْلَدَاِء[ 

َوَلْو ُقِضَيْت َصََلُة  الن ََّهارِيََّة لَْيًَل َجْهرًا،فَ يَ ْقِضي الصَََّلَة اللَّْيِليََّة نَ َهارًا ِسرًّا، وَ 
ِم التَّْكِبرِي، فَ َواِضٌح َأْو بَ ْعَد اْنِقَضاِئَها َلَْ ُيَكّبِ ْ ِفيَها السَّْبَع  اْلِعيِد فَِإْن َكاَن ِف َأَّيَّ

َئِتَها، إِلَّ ِف َهِذِه الصُّوَرِة،  َوُيْشِبهُ َواْْلَْمَس. َولَْيَس لََنا َصََلٌة تُ ْقَضى َعَلى َغرْيِ َهي ْ
 ِه القاعدة: َهذِ 
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 قاعدة

]اأْلََصحُّ أَنَّ اْلِعْبَرةَ فِي اْلَكفَّاَراِت بَِوْقِت اأْلَدَاِة، دُوَن 
 اْلُوُجوِب[

 قاعدة

]كل َمْن َوَجَب َعلَْيِه َشْيٌء فَفَاَت لَِزَمهُ قََضاُؤهُ اْستِْدَراًكا 
َِ إالَّ فِي ُصَوٍر:[   ِلَمْصلََحتِِه

ُر منها - : َمْن نَذََر َصْوَم الدَّْهِر، فَإِنَّهُ إذَا فَاتَهُ ِمْنهُ َشْيٌء، اَل يُتََصوَّ
 قََضاُؤهُ فَاَل يَْلَزُمهُ. 

 : نَفَقَةُ اْلقَِريِب إذَا فَاتَْت، لَْم َيِجْب قََضاُؤَها. ومنها -

لََواِت فِي أََوائِِل أَْوقَاتَِها، ومنها - َر : إذَا نَذََر أَْن يَُصل َِي الصَّ فَأَخَّ
َها فِي آِخِر اْلَوْقِت.   َواِحدَةً، فََصالَّ

َيْوٍم، فَأَتْلََف  كل قُوِتهِ : إذَا نَذََر أَْن َيتََصدََّق بِاْلفَاِضِل ِمْن ومنها -
أِلَنَّ اْلفَاِضَل َعْن قُوتِِه َبْعدَ ذَِلَك ُمْستََحقُّ ؛ اْلفَاِضَل فِي يَْوٍم اَل ُغْرَم َعلَْيهِ 

 بِِه بِالنَّْذِر، اَل بِاْلغُْرِم.التََّصدُِّق 

َر ِعتَْقُهْم : إذَا نَذََر أَْن ومنها - يُْعِتَق كل َعْبٍد يَْمِلُكهُ، فََملََك َعبِيدًا، َوأَخَّ

 لَى َوَرثَتِِه. أِلَنَُّهْم اْنتَقَلُوا إ؛ َحتَّى َماَت لَْم َيْعتِقُوا َبْعدَ َمْوتِهِ 

 ِمْن ُعُمِرِه، فَفَاتَهُ ِمْن ذَِلَك َشْيٌء.  ةٍ َسنَكل  : إذَا نَذََر أَْن يَُحجَّ ومنها -

: إذَا دََخَل َمكَّةَ بَِغْيِر إْحَراٍم، َوقُْلنَا ِبُوُجوبِِه، فَاَل يُْمِكُن ومنها -

، َكاَن الثَّانِي َواِجبًا بِالشَّْرعِ اَل بِاْلقََضاِء. ؛ قََضاُؤهُ   أِلَنَّهُ إذَا َخَرَج إَلى اْلِحل ِ

ِة.: َردُّ السَّ ومنها - مَّ  اَلِم إذَا تََرَكهُ، اَل يَْقِضي َواَل َيثْبُُت فِي الذ ِ

ْحِف اَل قََضاَء فِيِه، َواَل َكفَّاَرةَ. -  ومنها: اْلِفَراُر ِمْن الزَّ

َماِم  - ومنها: أَيَّاُم ااِلْستِْسقَاِء: إذَا قُْلنَا: إنََّها يَِجُب َصْوُمَها بِأَْمِر اإْلِ

: أَنََّها اَل تُْقَضى، أِلَنََّها ذَاُت َسبٍَب، َوقَْد َزاَل َكَصاَلةِ فَفَاتَْت، فَاَلَِّذي يَْظَهرُ 

 ااِلْستِْسقَاِء. 

 ومنها: اْلُمَجاِمُع فِي َرَمَضاَن، إذَا َكفََّر َعلَى َرأْيٍ َمْرُجوحٍ. -

 ضابط: 
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َصاَلةٍ، أَْو لَْيَس َلنَا نَْفٌل ُمْطلٌَق يُْستََحبُّ قََضاُؤهُ، إالَّ َمْن َشَرَع فِي نَْفِل 

 .َصْوٍم، ثُمَّ أَْفَسدَهُ فَإِنَّهُ يُْستََحبُّ لَهُ قََضاُؤهُ 

  :ضابط

 َما يَُجوُز تَْقِديُمهُ َعلَى اْلَوْقِت َوَما اَل: 

اَل ، ى أََحِدِهَما اَل َعلَْيِهَماَجاَز تَْقِديُمهُ َعلَ  َما َكاَن َماِليًّا َوَوَجَب بَِسَبَبْينِ 

 : َواِحدٌ، َواَل َما َكاَن بِدَِنيَّةٍ لَهُ َسبٌَب كان َما 

 فَِمْن ذَِلَك: 

َكاةُ: يَُجوُز تَْقِديُمَها َعلَى اْلَحْوِل، اَل َعلَى ِمْلِك الن َِصاِب، َواَل  - الزَّ

 .ِ  َعلَى َحْولَْيِن ِفي اأْلََصح 

ِل َرَمَضاَن اَل قَْبلَ  - َزَكاةُ اْلِفْطِر: يَُجوُز تَْقِديُمَها ِمْن أَوَّ ى هُ، َعلَ ََ

 الصَِّحيحِ.

 اْلِفْطِر: اَل َيُجوُز ِللشَّْيخِ اْلَهِرِم، َواْلَحاِمِل، َواْلَمِري -
ِض الَِّذي اَل َوفِْديَةُ

تَْقِديُم اْلِفْديَِة َعلَى َرَمَضاَن، َويَُجوُز َبْعدَ ُطلُوعِ اْلفَْجِر َعْن ذَِلَك  يُْرَجى بُْرُؤهُ 

 َمْذَهِب.اْليَْوم َوَقْبَل اْلفَْجِر أَْيًضا َعلَى الْ 

ِحيحِ  -  .َوَكفَّاَرةُ اْلِجَماعِ فِيِه، اَل تَُقدَُّم َعلَى اْلِجَماعِ فِي الصَّ

فِي تَْعِجيِلَها قَْبَل َمِجيِء  إلَى َما َبْعدَ َرَمَضاَن آَخرَ َوفِْديَةُ التَّأِْخيِر  -

 ذَِلَك َوْجَهاِن: َكتَْعِجيِل َكفَّاَرةِ اْلِحْنِث ِلَمْعِصيٍَة. 

ْحَرامِ َودَُم اْلِقرَ  -   .ِباَل ِخاَلفٍ  بِالنُُّسَكْيِن، اَل قَْبلَهُ  اِن َيُجوُز َبْعدَ اإْلِ

ْحَراِم بِاْلعُْمَرةِ قَْطعًا، َوَيُجوُز َبْعدَ  - َودَُم التََّمتُّعِ: اَل َيُجوُز قَْبَل اإْلِ

َها: تَُجوُز بَ  ِ َقْطعًا َوِفيَما بَْينَُهَما أَْوُجهٌ، أََصحُّ ْحَراِم بِاْلَحج  ْعدَ اْلفََراغِ ِمْن اإْلِ

.ِ  اْلعُْمَرةِ، َوإِْن لَْم يُْحِرْم بِاْلَحج 

 َوالثَّانِي: اَل. َوالثَّاِلُث: َيُجوُز قَْبَل اْلفََراغِ ِمْنَها أَْيًضا.  -

ْيِد: َيُجوُز بَْعدَ َجْرِحِه، ِلُوُجو -   .هِ فقدِ ِد السَّبَِب اَل َقْبلَهُ، لِ َودَُم َجَزاِء الصَّ

يِب، َواْلَحْلِق إْن َكاَن ِلعُْذٍر: َجاَز َودَُم ااِلْستِمْ  - تَاعِ بِاللُّْبِس، َوالط ِ

ِحيحِ    .تَْقِديُمَها َعلَى الصَِّحيحِ َوِإالَّ فَاَل، َعلَى الصَّ
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ُ َمرِ  - اَل َيُجوُز  يِضي، فَلَهُ َعلَيَّ َكذَاَوالنَّْذُر اْلُمعَلَُّق، ِمثُْل: إْن َشفَى اَّللَّ
ْوَضةِ فِْعلُهُ قَْبَل ُوُجوِد الْ  ِ َوقَاَل ِفي الرَّ َيُجوُز تَْقِديُم  !ُمعَلَِّق َعلَْيِه فِي اأْلََصح 

فَاِء، َوُرُجوعِ اْلغَائِبِ  ْعتَاِق َوالتََّصدُِّق َعلَى الش ِ   .اإْلِ

َهارِ  - َهاِر َوقَْبَل : َوَكفَّاَرةِ الظ ِ : التَّْكِفيُر بِاْلَماِل بَْعدَ الظ ِ افِِعيُّ قَاَل الرَّ
َهاَر أََحدُ السَّبَبَْيِن َواْلَكفَّاَرةُ َمْنُسوبَةٌ إلَْيِه، َكَما أَنََّها ؛ اِئزٌ اْلعَْوِد جَ  أِلَنَّ الظ ِ

  .َمْنُسوبَةٌ إلَى اْلَيِميِن، َوفِيِه َوْجهٌ 

ُهوِق بَْعدَ ُحُصوِل اْلُجْرحِ فِي  - َوَكفَّاَرةُ اْلقَتِْل: يَُجوُز تَْقِديُمَها َعلَى الزُّ
 ِ ْيِد، َواَل َيُجوُز تَْقِديُمَها َعلَى اْلُجْرحِ َكَما فِ ؛ اأْلََصح   .ي َجَزاِء الصَّ

َوَكفَّاَرةُ اْليَِميِن اأْلََصحُّ َجَواُز تَْقِديِمَها بَْعدَ اْلَيِميِن قَْبَل اْلِحْنِث، اَل  -
ْوِم، َواَل إْن َكاَن اْلِحْنُث َمْعِصيَةً   .بِالصَّ

َم َعلَى َوْقتِِه ِمْن اْلِعبَادَاِت اْلبَدَنِيَِّة:  ا قُد ِ  َوِممَّ
ْبحِ: َوفِيِه أَْوُجهٌ:  -  أَذَاُن الصُّ

َها: َجَواُز تَْقِديِمِه ِمْن نِْصِف اللَّْيلِ   .أََصحُّ

ا الثُّلُُث أَْو الن ِْصُف.  َوالثَّانِي: ِمْن ُخُروجِ َوْقِت ااِلْختِيَاِر ِلْلِعَشاِء: إمَّ

 لثَّاِلُث: ِمْن السُّدُِس اأْلَِخيِر.َوا

ابُِع: ِمْن ُسْبِعِه.  َوالرَّ

 َواْلَخاِمُس: فِي َجِميعِ اللَّْيِل. 

اللَّْيِل َكأَذَاِن  َوَنِظيُرهُ: ُغْسُل اْلِعيِد اأْلََصحُّ َجَواُز تَْقِديِمِه ِمْن ِنْصفِ  -
ْبحِ،  : ِعْندَ السََّحِر. َوالثَّاِلثُ لثَّاِني: فِي َجِميعِ اللَّْيِل، َوا الصُّ

 .َوَنِظيُرهُ أَْيًضا السُُّحوُر فَإِْن َوْقتَهُ يَْدُخُل ِبنِْصِف اللَّْيلِ  -

 ضابط:
َماُم َعْن اْلَمأُْموِم: السَّْهوَ ي َواْلِقَراَءةَ  ،َواْلِقيَامَ  ،َوُسُجودَ اْلقُْرآنِ  ،ْحِمُل اإْلِ

لَ  ،َواْلَجْهرَ  ،ِلْلَمْسبُوقِ  دَ اأْلَوَّ  ،َوالسُّوَرةَ فِي اْلَجْهِريَّةِ  ،إذَا فَاتَتْهُ َرْكعَةٌ  َوالتََّشهُّ
 َودَُعاَء اْلقُنُوِت.

 قَاِعدَةٌ 

]  ]َما تُْعتَبَُر فِيِه اْلُمَوااَلةُ فَالتََّخلُُّل اْلقَاِطُع َلَها ُمِضرٌّ
ُمْغتَفًَرا  َوَغاِلبَُها يُْرَجُع فِيِه إلَى اْلعُْرِف َوُربََّما َكاَن ِمْقدَاُر أَْمِن التََّخلُّلِ 

 فِي بَاٍب دُوَن بَاٍب َكَما َسنُبَي ِنُهُ. 

ا الطََّهاَرةُ: فَِفي تََخلُِّلَها اْلقَاِطعِ أَْوُجهٌ:  -  أَمَّ
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ُجوعُ ِفيِه إلَى اْلعُْرِف. أََحدَُها:  الرُّ

 .أَنَّهُ الطَِّويُل اْلُمتََفاِحشُ  :َوالثَّانِي

 َما يُْمِكُن فِيِه تََماُم الطََّهاَرةِ.  َوالثَّاِلُث:

ابُِع: َوُهَو اأْلََصحُّ أَْن يَْمِضَي َزَمٌن يَِجفُّ فِيِه اْلَمْغُسوُل آِخًرا َمَع  َوالرَّ
َماِن َواْلِمَزاجِ َويُقَدَُّر اْلَمْمُسوُح َمْغُسواًل.  اْعتِدَاِل الزَّ

إلَى اْلعُْرِف َعلَى الصَِّحيحِ، َوأَقَلُّ َواْلَمْرِجُع فِي تََخلُِّل َصاَلةِ اْلَجْمعِ  -
قَاَمِة. َوالطَِّوي  .ما زاد لُ اْلفَْصِل اْليَِسيِر َبْينهَما: َما َكاَن بِقَْدِر اإْلِ

 :َضابِطٌ 
َمَسافَةُ اْلقَْصِر فِي ُحْكِم اْلبَِعيِد، َوَما دُونََها ِفي ُحْكِم اْلَحاِضِر، إالَّ فِي 

 ُصَوٍر: 

َكاةِ.اأْلُولَى: نَْقُل   الزَّ

ِ َعلَى َمْن اَل يُِطيُق اْلَمْشَي.  الثَّانِيَةُ: َعدَُم ُوُجوِب اْلَحج 

 الثَّاِلثَةُ: إْحَضاُر اْلَمْكفُوِل.

ابِعَةُ: إذَا أََرادَ أََحدُ اأْلََبَوْيِن َسفََر نُْقلٍَة فَاأْلَُب أَْوَلى ُمْطلَقًا.  الرَّ

  فَائِدَةٌ:
اَلةِ اْلُجُمعَِة، َوُرَخِص السَّفَِر الثََّمانِيَِة، َوَعدَِم اأْلَْبِنيَةُ تُْعتَبَُر ِفي صَ 

تَْحِريِم ااِلْستِْقبَاِل َوااِلْستِْدبَاِر ِلقَاِضي اْلَحاَجِة، َوِفي ِبيَعِ اْلقَْريَِة، َوفِي ُحْكِم 
 قَاِضي اْلبَلَِد.

 َضابٌِط:
َسافَةُ اْلقَْصِر، إالَّ فِي ُرْؤيَِة َحْيُث أُْطِلَق فِي الشَّْرعِ اْلَبِعيدُ فَاْلُمَرادُ بِِه مَ 

 اْلِهاَلِل، فَاْلبُْعدُ: فِيِه اْختِاَلُف اْلَمَطاِلعِ. 

 َضابٌِط:
اَلةِ: فِي اْلُجَمعِ، َواْلِفْطِر، َواْلَمْسحِ،  تُْعتَبَُر َمَسافَةُ اْلقَْصِر فِي َغْيِر الصَّ

ِ َماِشيًا،  َوُرْؤيَِة اْلِهاَلِل، َوَحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوُوُجوِب اْلَحج 
 َوتَْزِويجِ اْلَحاِكِم ُمَول ِيَهُ اْلَغائَِب.
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 الكتاب اْلَخاِمسُ 

 ]فِي نََظائِِر اأْلَْبَواِب[

 ]ِكتَاُب الطََّهاَرِة[
 :ضابط

َلنَا َماٌء َطاِهٌر اَل يُْستَْعَمل إالَّ اْلُمْستَْعَمُل، َواْلُمتَغَي ُِر َكِثيًرا  لَْيسَ 

َواَل َماٌء َطُهوٌر اَل يُْستَْعَمُل إالَّ اْلبِئُْر الَِّتي نًى َعْنهُ، بُِمَخالََطِة َطاِهٍر ُمْستَغْ 

َوَمَع ذَِلَك َيتَعَذَُّر  إِنَّهُ َطُهوٌر،يَتََغيَّْر، فَ  تََمعََّطْت بَِها فَأَْرةٌ َوَماُؤَها َكثِيٌر َولَمْ 

 اْستِْعَمالُهُ أِلَنَّهُ َما ِمْن دَْلٍو إالَّ َواَل يَْخلُو ِمْن َشْعَرةٍ.

 :ضابط

 اَل يُْعَرُف َماٌء َطاِهٌر فِي إنَاٍء َنِجٍس إالَّ فِي ُصوَرتَْيِن: 

 يَتَغَيَّْر.اأْلُولَى: ِجْلدُ َمْيتٍَة ُطِرَح ِفيِه َماٌء َكِثيٌر َولَْم 

َوالثَّانِيَةُ: إنَاٌء فِيِه َماٌء قَِليٌل َولََغ ِفيِه َكْلٌب، ثُمَّ ُكوِثَر َحتَّى بَلََغ قُلَّتَْيِن 

نَاُء نَِجسٌ   أِلَنَّهُ لَْم يَُسبَّْع، َولَْم يُعَفَّْر.؛ َواَل تَغَيَُّر: فَاْلَماُء َطاِهٌر، َواإْلِ
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 :ضابط

اْلُوُضوُء بُِكل ٍ ِمْنُهَما ُمْنفَِردًا، َواَل يَِصحُّ  لَْيَس لَنَا َماَءاِن يَِصحُّ 

اْلُوُضوُء ِبِهَما ُمْختَِلَطْيِن إالَّ اْلُمتََغي ُِر بُِمَخاِلٍط اَل يَْستَْغِني اْلَماُء َعْنهُ، فَإِنَّهُ إذَا 

ْمَكاِن ااِلْحتَِراِز َعنْ   هُ. ُصبَّ َعلَى َما اَل تََغيٌُّر ِفيِه فَغَيََّرهُ: َضرَّ إِلِ

 ]بَاُب أَْسبَاِب اْلَحدَِث[ 
 : ضابط

اَل يَْبُطُل َشْيٌء ِمْن اْلِعبَادَاِت بَْعدَ اْنِقَضاِء َعَمِلِه إالَّ فِي الطََّهاَرةِ إذَا 

 اْنقََضْت، ثُمَّ أَْحدََث تَْبُطُل.

 :ضابط

َوَعبََّر  ،اَل تُْبِطُل الطََّهاَرةُ َطَهاَرةً إالَّ ِفي اْلُمْستََحاَضِة َوالسَّلَِس 

ْسنَِويُّ فِي أَْلغَاِزِه َعْن ذَِلَك بِقَْوِلِه:   اإْلِ

لَنَا َطَهاَرةٌ اَل تَْبُطُل بُِوُجوِد اْلَحدَِث َوتَْبُطُل ِبعَدَِمِه َوِهَي: َطَهاَرةُ دَائِِم 

 اْلَحدَِث.
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 ]بَاُب اْلُوُضوِء[
 : ضابط

  :اَل يَْسقُُط التَّْرتِيُب إالَّ فِي ُصوَرتَْينِ 

 ْفعِ اْلَحدَِث َولَْم يَْمُكْث.إذَا اْنَغَمَس فِي اْلَماِء بِِنيَِّة رَ  دَاُهَما:إحْ 

ُجنٌُب َغَسَل بَدَنَهُ إالَّ ِرْجلَْيِه أَْو َعْضًوا ِمْن أَْعَضاِء ُوُضوئِِه،  الثَّانِيَةُ:

ًما  ثُمَّ أَْحدََث لَْم يَُؤث ِْر اْلَحدَُث فِيَما َبِقَي ِبغَْيِر َغْسٍل فََيْغِسلُهُ  َعْن اْلَجنَابَِة ُمقَد ِ

ْجلَْيِن،  ًطا، َويُقَاُل ُوُضوٌء َخاٍل ِمْن َغْسِل الر ِ ًرا َوُمتََوس ِ َوَهِذِه َوُمَؤخ ِ

 ُصوَرتُهُ.

 :ضابط

لَْيَس فِي أَْعَضاِء الطََّهاَرةِ ُعْضَواِن اَل يُْستََحبُّ تَْقِديُم اأْلَْيَمِن ِمْنُهَما إالَّ 

ْفعَِة َوَزادَ َعلَْيِه بَْعُضُهْم اأْلُذُنَْيِن، فَإِنَّ  هُ يُْستََحبُّ َمْسُحُهَما دَْفعَةً قَاَل اْبُن الر ِ

 اْلَخدَّْيِن.

] ِ  ]بَاُب َمْسحِ اْلُخف 
 اَل يَِجُب إالَّ فِي ُصوَرٍة َواِحدٍَة:

اَلةِ َوَمعَهُ َما يَْكِفيهِ  لَْو  َوِهَي: أَْن َيُكوَن اَلبًِسا بَِشْرِطِه َودََخَل َوْقُت الصَّ

اِهُر ُوُجوُب اْلَمْسحِ ِلقُْدَرتِِه َعلَى الطََّهاَرةِ  َمَسَح َواَل 
 َيْكِفيِه لَْو َغَسَل فَالظَّ

 الكاملة.
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ِم[  ]بَاُب التَّيَمُّ
اَلةِ َوَغْيِرَها َسَواٌء إالَّ ُرْؤيَةَ اْلَماِء  َشْيءٍ كل  يُْبِطُل الطََّهاَرةَ فَِفي الصَّ

اَلةِ. ِم َوَزادَ فِي اْلقَِديِم النَّْوَم ِفي الصَّ اَلةِ ِلْلُمتَيَم ِ  فِي الصَّ

 :ضابط

ٍم إالَّ اْلِجنَاَزةُ َواْلَوْطُء، فَإِنَّهُ  َما َيُجوَزاِن اَل يُْجَمُع بَْيَن اْلفَْرَضْيِن ِبتََيمُّ

اٌت ِمنْ  ٍم.كل  َمَع فََرٍض آَخَر، َوَيُجوُز َمرَّ  بِتَيَمُّ

 :ضابط

َمْن َصحَّ إْحَراُمهُ بِاْلَفْرِض: َصحَّ إْحَراُمهُ بِالنَّْفِل إالَّ ثاََلٌث: فَاقِدُ  كل

ا َويَُزادُ َرابٌِع الطَُّهوَرْيِن َوفَاقِدُ السُّتَْرةِ، َوَمْن َعلَْيِه نََجاَسةٌ َعَجَز َعْن إَزالَتِهَ 

 َعلَى َوْجٍه َضِعيٍف، َوِهَي: اْلُمتََحي َِرةُ.

 :ضابط

قَاَل فِي اْلُمعَايَاةِ: لَْيَس لَنَا ُوُضوٌء يُبِيُح النََّفَل دُوَن اْلفَْرِض إالَّ فِي 

َم، َوأَْحدََث َحدَثًا أَْصغََر َوَوَجدَ  َماًء ُصوَرةٍ َواِحدَةٍ، َوذَِلَك اْلُجنُُب إذَا تََيمَّ

أَ، فَإِنَّهُ يُبَاُح لَهُ النَّفَُل دُوَن اْلفَْرِض.  يَْكِفيِه ِلْلُوُضوِء فَقَْط، فَتََوضَّ

 ]بَاُب النََّجاَساِت[
َواْلَمْيتَاُت نَِجَسةٌ إالَّ  ،اْلَحيََواُن َطاِهٌر إالَّ اْلَكْلَب َواْلِخْنِزيَر َوفُُروَعُهَما

ْجَماعِ  ِ  السََّمَك َواْلَجَرادَ بِاإْلِ َواْلَجِنيَن الَِّذي ُوِجدَ فِي  ،َواآْلدَِميَّ َعلَى اأْلََصح 

ْيدَ  ،بَْطِن اْلُمذَكَّاةِ  ْغَطةِ الَِّذي لَْم تُْدَرْك ذََكاتُهُ، َوالصَّ َواْلَبِعيَر  ،َواْلَمْقتُوَل بِالضَّ

اةٌ َشْرًعا َواْستُثِْنَي َعلَى أِلَنََّها ُمذَكَّ ؛ النَّاد ِ َواَل َحاَجةَ إلَى اْستِثْنَائَِها فِي اْلَحِقيقَةِ 

 َرأْيٍ: َما اَل دََم لَهُ َسائٌِل.

 :ضابط

َحالَ  ،الدَُّم نَِجٌس إالَّ اْلَكبِدَ  ِ  ،َواْلِمْسكَ  ،َوالط ِ َوالدَُّم  ،َواْلعَلَقَةَ فِي اأْلََصح 

ْغَطِة  ،َواْلَجِنينُ  ،اْلَمْحبُوُس ِفي َمْيتَِة السََّمِك، َواْلَجَرادِ  َواْلَمي ُِت بِالضَّ

َواْلَمنِيُّ َواللَّبَُن إذَا َخَرَجا َعلَى لَْوِن الدَِّم، َوالدَُّم اْلبَاقِي َعلَى اللَّْحِم  ،َوالسَّْهمِ 

َواْلُمتََحلَُّب ِمْن اْلَكبِِد  ،َودَُم السََّمِك َعلَى َوْجهٍ  ،أِلَنَّهُ لَْيَس ِبَمْسفُوحٍ ؛ َواْلعُُروقِ 

َحالِ   َواْلَبْيَضةُ إذَا َصاَرْت دًَما َعَلى َوْجٍه. ،َعلَى َوْجهٍ  َوالط ِ

 :ضابط
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. قُْلت: َويَُضمُّ  َجِميُع َما َخَرَج ِمْن اْلقُبُِل َوالدُّبُِر َنَجٌس إالَّ اْلَولَدَ َواْلَمِنيَّ

.ِ  إلَْيِه اْلَمِشيَمةُ َعلَى اأْلََصح 

 :قاعدة

ِجُس إذَا اَلقَى َشْيئًا َطاِهًرا، َوُهَما قَاَل اْلقَُموِليُّ فِي اْلَجَواِهِر: النَّ 

ُسهُ قَاَل: َويُْستَثْنَى ُصوَرةٌ َوِهَي: َما إذَا لَِصَق اْلُخْبُز َعلَى  َجافَّاِن: اَل يَُنج ِ

دَُخاِن النََّجاَسِة فِي التَّنُّوِر فَإِنَّ َظاِهَر أَْسفَِلِه يَْنُجُس فَيُْغَسُل بِاْلَماِء قَاَل: ذََكَر 

َسهُ أَْو يَابًِسا فََوْجَهاِن.اْلقَاِض   ي: أَنَّ دَُخاَن النََّجاَسِة لَْو أََصاَب ثَْوبًا َرْطبًا َنجَّ

 :ضابط

  :لَْيَس فِي النََّجاَساِت َما يَُزاُل ِبَنَجٍس َغْيَر ُصوَرتَْينِ 

بَاغُ َيُجوُز بِالنََّجِس  إْحدَاُهَما:  .الد ِ

ٌ َوقُلَّةٌ أُْخَرى َنِجَسةٌ َفُجِمعَا َواَل  قُلَّةٌ ِمْن اْلَماِء َنِجَسةٌ  الثَّانِي: ُمْفَردَة

ْلَنا إلَى إَزالَِة النََّجاَسِة بِالنََّجاَسِة.  تََغيَُّر: َطُهَرتَا، فَقَْد تََوصَّ

 :ضابط

اَلةُ أُبِيَح اْلَوْطُء، إالَّ فِي اْلُمتََحي َِرةِ، َواَلَِّتي اْنَقَطَع  َحْيُث أُِبيَحْت الصَّ

 تَِجْد َماًء َواَل تَُرابًا تَُصل ِي َواَل تُوَطأُ. دَُمَها َولَمْ 

 :ضابط

َحْيُث أُْطِلَق الشَّْهُر فِي الشَّْرعِ فَاْلُمَرادُ بِِه اْلِهاَلِليُّ إالَّ فِي اْلُمْبتَدَأَةِ 

تَِّة اْلُمْعتَبََرةِ فِي أَقَل ِ  ُمدَِّة  َغْيِر اْلُمَمي َِزةِ َوفِي اْلُمتََحي َِرةِ َوفِي اأْلَْشُهِر الس ِ

 .اْلَحْمِل، فَإِنََّها َعْدِليَّةٌ قَْطعًا

ََلِة[  ]بَاُب الصَّ

ََلِة[  ]بَاُب تَاِرِك الصَّ
اَلةُ ِلَشبَِهَها  ٌ يُْقتَُل أََحدٌ بِتَْرِكَها إذَا َصحَّ ُمْعتَقَدُهُ إالَّ الصَّ لَْيَس لَنَا ِعبَادَة

يَماِن.  بِاإْلِ
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 :ضابط

َماُم: اَل  يَتََوالَى أَذَاَناِن إالَّ فِي ُصوَرةٍ َواِحدَةٍ َوِهَي: َما إذَا أَذََّن قَاَل اإْلِ

ُن ِللظُّْهِر َواْستَْدَرَك النََّوِويُّ  ا فََرَغ َزالَْت، فَإِنَّهُ يَُؤذ ِ َواِل، فَلَمَّ ِلْلفَائِتَِة قَْبَل الزَّ

َر أَذَاَن اْلَوْقِت إلَى آِخِرِه  ا فََرَغ أُْخَرى، َوِهَي: َما إذَا أَخَّ ثُمَّ أَذََّن، َوَصلَّى فَلَمَّ

 دََخَل َوْقُت أُْخَرى.

 :ضابط

لََواِت إالَّ فِي أُ اَل يَُسنُّ اأْلَذَاُن فِي َغيْ  َوِعْندَ  ،اليمنى اْلَمْولُودِ  ذنِر الصَّ

ِل اْلِغياَلِن َكَما فِي اْلَحِديثِ  اَلةِ ، َواَل تَُسنُّ ا(9)تََغوُّ قَاَمةُ ِلغَْيِر الصَّ الَّ فِي إ إْلِ

 أُذُِن اْلَمْولُوِد اْليُْسَرى.

 :ضابط

َشاَرةِ كل  َظُر فِييَُسنُّ النَّ  اَلةِ إلَى َمْوِضعِ ُسُجوِدِه إالَّ فِي َحالَِة اإْلِ الصَّ

 بِاْلُمَسب َِحِة فَإِلَْيَها.

 :ضابط

لََواِت إالَّ بِالتَّأِْميِن، فِي َشْيٍء ِمْن الالمأموم اَل َيْجَهُر  يُْستََحبُّ َواَل صَّ

َماِم فِي َشْيٍء إالَّ فِيِه.  ُمقَاَرنَتُهُ ِلْْلِ

  

                                                           
الغيالن واحدها غول وهي جنس من الجن والشياطين وتغولها تلونها لتضلهم عن الطريق،  ( ـ5)

. 98767، 92472ح  202\2أخرجه أحمد؛ المسند: « والحديث: <إذا تغولت الغيالن فبادروا باألذان
 انظر: النهاية في غريب الحديث مادة غول.و
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 ]بَاُب ُسُجوِد السَّْهِو[
 قاعدة:

اَلةَ اْقتََضى َسهْ   ُوهُ السُُّجودَ َوَما اَل فَاَل.َما أَْبَطَل َعْمدُهُ الصَّ

ِل: َمْن اْنَحَرفَْت دَابَّتُهُ َعْن َمْقِصِدِه فِي نَ ْفِل السَّفَِر، َويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ
أَنَّهُ َوَعادَ َعْن قُْرٍب فَإِنَّ َعْمدَهُ يُْبِطُل َواأْلََصحُّ ِفي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب َوالتَّْحِقيِق: 

 اَل يَْسُجدُ ِلَسْهِوِه.

ِ َونَْقلُهُ، ْكِن اْلقَْوِلي  ُكوعِ،  َوِمْن الثَّاِني: تَْكِريُر الرُّ َواْلقُنُوُت قَْبَل الرُّ
َواْلقُنُوُت فِي ِوتٍْر َغْيِر نِْصِف َرَمَضاَن اأْلَِخيِر إذَا لَْم يُْندَْب  ،اْلقَِليلُ َواْلعََمُل 

فِيِه َوتَْفِريقُُهْم فِي اْلَخْوِف أَْربََع فَِرٍق، فَإِنَّهُ اَل يُْبِطُل َعْمدُهُ، َويَْسُجدُ ِللسَّْهِو 
.  فِي اْلُكل ِ

 قاعدة:
ُر ُسُجودُ السَّْهِو إالَّ   فِي َمَساِئَل: اْلَمْسبُوُق: يَْسُجدُ َمَع إَماِمِه فِي اَل يَتََكرَّ

آِخِر َصاَلتِِه َوِمثْلُهُ: اْلُمْستَْخِلُف اْلَمْسبُوُق إذَا َسَها يَْسُجدُ َمْوِضَع ُسُجوِد 
إَماِمِه، ثُمَّ آِخَر َصاَلتِِه، َوَمْن َسَجدَ ِلَظن ِ َسْهٍو، فَبَاَن َعدَُمهُ يَْسُجدُ فِي 

 ِ وا ُظْهًرا َوَسَجدُوا، لَْو َسَجدُوا فِي اْلُجُمعَِة وَ  ،اأْلََصح  َوَخَرَج اْلَوْقُت أَتَمُّ
َوِمثْلُهُ اْلُمَسافُِر: إذَا َسَجدَ ثُمَّ َعَرَض ُموِجُب إتَْماٍم قَْبَل السَّاَلِم، َوَمْن َسَجدَ 

ُرهُ: ِستُّ َسَجدَاٍت َعلَى ِللسَّْهِو ثُمَّ َسَها ثَانِيًا َعلَى َوْجٍه، َوأَْكثَُر َما يُْمِكُن تَكَ  رُّ
ِ بِأَْن يَْسُجدَ اْلَمْسبُوُق َمَع إَماِمِه فِي آِخِر اْلُجُمعَِة أَْو اْلُمَسافُِر، ثُمَّ  اأْلََصح 

 يَْسُجدُ َمعَهُ إذَا أَتَمَّ، ثُمَّ يَْسُجدُ فِي آِخِر َصاَلةِ نَْفِسِه. 

ُر َعْشرُ  : أَنَّهُ يُتََصوَّ ْسَنِويُّ بَاِعيَِّة  َوذََكر اإْلِ َسَجدَاٍت بِأَْن يَْقتَِدَي فِي الرُّ
ةٍ  إَماٍم ِمْنُهْم َوَسَجدَ َمعَهُ، َفَهِذِه ِست  ثُمَّ كل  فِي اأْلَِخيَرةِ َوَسَهاكل  بِثاََلثَِة أَِئمَّ

ِل َصاَل  تِِه قَاَم َوَسَها، فَإِنَّهُ يَْسُجدُ فََهِذِه ثََماِن فَإِْن َكاَن اْقتَدَى بَِرابِعٍ فِي أَوَّ
ِد اأْلَِخيِر َوَسَجدَ َمعَهُ َكُملَْت لَهُ َعْشُر َسَجدَاٍت.  أَْدَرَكهُ فِي التََّشهُّ

 ]بَاُب َصََلِة النَّْفِل[ 
 :ضابط

 التَِّحيَّةُ َمْندُوبَةٌ إالَّ فِي َمَواِضَع:

 .اْلَخِطيُب إذَا َخَرَج ِلْلُخْطبَةِ  -

َماُم فِي  -  .اْلَمْكتُوبَةِ الثَّانِي: إذَا دََخَل اإْلِ
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َمام دَاِخَل اْلُخْطبَِة، أَْو قُْرَب إقَاَمِة الصَّاَلةِ،  - الثَّاِلُث: إذَا دََخَل َواإْلِ

لَُها.  بَِحْيُث يَفُوتُهُ أَوَّ

ابُِع: إذَا دََخَل اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم. -  الرَّ

 : ضابط

ْحَراُم بِِه قَائًِما إالَّ  تَِحيَّةُ اْلَمْسِجِد فَإِنَّهُ َمتَى َجلََس لَْيَس لَنَا نَْفٌل يَِجُب اإْلِ

 .فاتت َعاِمدًا

 [بَاُب َصََلِة اْلجماعة]
 قاعدة:

 يُْسِقُط فَِضيلَتََها اهـ.  َمْكُروٍه فِي اْلَجَماَعةِ كل 

 َوفِي ذَِلَك ُصَوٌر َمْنقُولَةٌ: 

َماُم ِفي اأْلَْفعَالِ  اأْلُولَى:  .إذَا قَاَرَن اإْلِ

 إذَا تَقَدََّم َعلَْيِه ِمْن بَاِب أَْولَى. الثَّانِيَةُ:

 .إذَا فَاَرقَهُ  الثَّاِلثَةُ:

ابِعَةُ:  إذَا َنَوى اْلقُْدَوةَ ِفي أَثْنَاِء َصاَلتِِه أَْخذًا ِمْن َكَراَهِة ذَِلَك. الرَّ

ِ أَْخذًا ِمْن اْلَكَراَهِة أَْيًضا  اْلَخاِمَسةُ: إذَا َوقََف ُمْنَفِردًا َخْلَف الصَّف 
 ْيَهِقيُّ َعْن بَْعِض السَّلَِف.َرَواهُ اْلبَ وَ 

َصاَلةُ اْلقََضاِء َخْلَف اأْلَدَاِء َوَعْكُسهُ أَْخذًا ِمْن َكْونِِه ِخاَلَف  السَّاِدَسةُ:
 .اأْلَْولَى

َصاَلةُ النََّوافِِل اْلُمْطلَقَِة فِي اْلَجَماَعِة فَإِنََّها اَل تُْستََحبُّ  السَّابِعَةُ:
فَإِنَّهُ لَْو َكاَن فِيَها لَِزَم اْسِتْحبَابُهُ ؛ ا لَْم تَُكْن ُمْستََحبَّةً فَاَل ثََواَب فِيَهاَوإِذَ ،فِيَها

 ِحيَاَزةً ِلذَِلَك الثََّواِب. 

ا لَْيَس ِبَمْنقُوٍل:   َوِممَّ
ٍ َقْبَل إتَْماِم َما أََماَمهُ َوقَْد أََجْبُت فِيِه ِبعَدَِم ُحُصوِل  الشُُّروعُ فِي َصف 

 .فَِضيلَِة أَْيًضا أَْخذًا ِمْن اْلَكَراَهةِ الْ 
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َماَمِة[  ]بَاُب اْْلِ
 : ضابط

َماَمِة أَْقَساٌم:  النَّاُس فِي اْْلِ

ُل: َمْن اَل تَُجوُز إَماَمتُهُ ِبَحاٍل َوُهْم: اْلَكافُِر َواْلَمْجنُوُن َواْلَمأُْموُم  اأْلَوَّ
 َواْلَمْشُكوُك فِي أَنَّهُ إَماٌم.

َمْن يَُجوُز َمَع اْلَجْهِل دُوَن اْلِعْلِم َوُهْم: اْلُجنُُب َواْلُمْحِدُث َوَمْن  الثَّانِي:

 َعلَْيِه َنَجاَسةٌ اَل يُْعفَى َعْنَها.

يُّ َواأْلَْلثَُغ َواأْلََرتُّ  الثَّاِلث:  (5)َمْن َيُجوز بِقَْوٍم دُون قَْوٍم َوُهْم: اأْلُم ِ

 ِللن َِساِء.ِلِمثِْلِه َواْلَمْرأَةُ َواْلُخْنثَى 

ابُِع: بِيُّ  الرَّ َمْن يَِصحُّ ِلَصاَلةٍ دُوَن َصاَلةٍ َوُهْم: اْلُمَسافُِر َواْلَعْبدُ َوالصَّ

 اَل تَِصحُّ إَماَمتُُهْم ِفي َصاَلةِ اْلُجُمعَِة إْن تَمَّ اْلعَدَدُ بِِهْم َوتَِصحُّ ِفي َغْيِرَها.

نَا َواْلفَاِسُق َواْلُمْبتَِدُع َمْن تُْكَرهُ إَماَمتُهُ َوُهْم َولَ  اْلَخاِمُس: دُ الز ِ

. ِحُن َوالتَّْمتَاُم َواْلفَأْفَاُء َوَغْيُر اْلُحر ِ  َوالالَّ

 َمْن تُْختَاُر إَماَمتُهُ َوُهَو: َمْن َسِلَم ِمْن ذَِلَك. السَّاِدُس:

 :ضابط

 ِن:اَل يَْعتَبُِر ِلَمأُْموٍم تَقَدُُّم إْحَراِم َمأُْموٍم إالَّ فِي ُصوَرتَيْ 

َماِم َمأُْموٌم لَْواَلهُ لَْم َيْحُصْل ات َِصالٌ  إْحدَاُهَما:  .أَْن يَُكوَن َبْينَهُ َوبَْيَن اإْلِ

َمْن اَل تَْنعَِقدُ بِِه اَل َيْنعَِقد إْحَراُمهُ بَِها َحتَّى يُْحِرَم  الثَّانِيَةُ فِي اْلُجُمعَِة:

 .أَْربَعُوَن َكاِملُونَ 

 فَائِدَةٌ:

ْسنَ ِويُّ فِي اأْلَْلغَاِز: َشْخٌص َيُجوُز أَْن َيُكوَن إَماًما َواَل َيُجوُز قَاَل اإْلِ

أِلَنَّهُ ُمْستَِقل  ؛ أَْن يَُكوَن َمأُْموًما َوُهَو اأْلَْعَمى اأْلََصمُّ َيُجوُز أَْن يَُكوَن إَماًما

َماِم إالَّ أَْن أِلَنَّهُ اَل َطِريَق لَهُ إلَى ؛ بِأَْفعَاِل نَْفِسِه اَل َمأُْموًما اْلِعْلِم بِاْنتِقَااَلِت اإْلِ

ْفهُ بِااِلْنتِقَااَلتِ   .يَُكوَن إلَى َجْنبِِه ثِقَةٌ يُعَر ِ

 ]بَاُب َصََلِة اْلُمَسافِِر[
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 :ضابط

ِ َوَمْوِضَعْيِن  اَل يَْقُصُر فِي َسفٍَر قَِصيٍر إالَّ فِي َمْوِضعٍ َعلَى اأْلََصح 

  :َعلَى َرأْيٍ 

ُل: قَاَمةَ فِي َوَسِط الطَِّريِق خَ  اأْلَوَّ َرَج قَاِصدًا َسفًَرا َطِوياًل ثُمَّ َنَوى اإْلِ

ُص َما لَْم يَْدُخْل  أَْربَعَةَ أَيَّاٍم فَأَْكثََر َواْلبَاقِي: َمْرَحلَةٌ َمثاًَل: فَاأْلََصحُّ أَنَّهُ يَتََرخَّ

  .اْلبَلَدَ 

ُجوَع بِاَل إقَاَمٍة  أَْن َيُكوَن َسفَُرهُ َمْرَحلَةً َوقََصدَ  الثَّانِي: الذََّهاَب َوالرُّ

  .فَِفي َوْجٍه يَْقُصرُ 

أََجاَز الشَّافِِعيُّ فِي قَْوٍل: اْلقَْصَر فِي السَّفَِر اْلقَِصيِر َمَع  الثَّاِلُث:

 اْلَخْوِف.

 :ضابط

ٌ إالَّ كل  اَل َيُجوُز أِلََحٍد أَْن يَُصل َِي أَْربََع َرَكعَاٍت فِي فِي َرْكعٍَة َسْجدَة

َمْسأَلٍَة َواِحدَةٍ. َوِهَي: ُمَسافٌِر َصلَّى الظُّْهَر ِبنِيَِّة اْلقَْصِر فََسَها َوَصلَّى أَْرَبعًا 

ٌ أَْجَزأَتْهُ، َوَعلَْيِه َسْجدَتَا السَّْهِو َوَكذَِلَك َصاَلةُ اْلُجُمعَِة كل  فِي َرْكعٍَة َسْجدَة

 .ِمثْلَُها

 :ضابط

تَْماُم إالَّ ِفي َمْسأَلٍَة َواِحدَةٍ َوِهَي: َما  َمْن أَْحَرَم َخْلَف ُمِقيمٍ كل  لَِزَمهُ اإْلِ

َماُم ُمْحِدثَا أَْو ُجنُبًا.  إذَا بَاَن اإْلِ

 ]بَاُب َصََلِة اْلُجُمعَِة[
  :ضابط

يَح اْلعَاِصَف فَإِنَّ كل  ُعْذٍر أَْسقََط اْلَجَماَعةَ أَْسقََط اْلُجُمعَةَ إالَّ الر ِ

 َواْلُجُمعَةُ اَل تُقَاُم َلْياًل. َشْرَطَها: اللَّْيُل،

 :ضابط

 النَّاُس فِي اْلُجُمعَِة أَْقَساٌم: 

ُل: ٍن كل  َمْن تَْلَزُمهُ َوتَْنعَِقدُ بِِه، َوُهوَ  اأْلَوَّ ذََكٍر َصِحيحٍ ُمِقيٍم ُمتََوط ِ

 ُمْسِلٍم بَاِلغٍ َعاقٍِل ُحر ٍ اَل ُعْذَر لَهُ.
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تَْنعَِقدُ بِِه َولَِكْن تَِصحُّ ِمْنهُ َوُهْم: اْلَعْبدُ َمْن اَل تَْلَزُمهُ َواَل  الثَّانِي:

ِبيُّ َواْلُمَسافُِر.  َواْلَمْرأَةُ َواْلُخْنثَى َوالصَّ

َمْن تَْلَزُمهُ َواَل تَْنعَِقدُ بِِه َوذَِلَك اثْنَاِن: َمْن دَاُرهُ َخاِرَج اْلبَلَِد  الثَّاِلُث:

 هُ َعلَى أَْرَبعَِة أَيَّاٍم، َوُهَو َعلَى ِنيَِّة السَّفَِر.َوَسِمَع الن ِدَاَء َوَمْن َزادَْت إقَاَمتُ 

ابُِع:  .تَْلَزُمهُ َوتَْنَعِقدُ بِِه َوُهَو اْلَمْعذُوُر بِاأْلَْعذَاِر السَّابِقَةِ  ال َمنْ  الرَّ

 :ضابط
ْلَمِريَض قَاَل فِي اْلُمعَايَاةِ: َمْن اَل تَِجُب َعلَْيِه اْلُجُمعَةُ اَل تَْنعَِقدُ بِِه إالَّ ا

َوَمْن فِي َطِريِقِه َمَطٌر أَْو َوْحٌل َوَمْن تَِجُب َعلَْيِه تَْنعَِقد بِِه إالَّ اثَْنْيِن َوذََكَر 
 السَّابِِقيَن.

 :ضابط
ْسنَِويُّ فِي أَْلغَاِزِه: لَْيَس لَنَا َصاَلةٌ تَْدُخُل اْلَكفَّاَرةُ فِي تَْرِكَها  قَاَل اإْلِ

عَةُ فَإِنَّهُ يُْستََحبُّ ِلَمْن تََرَكَها بَِغْيِر ُعْذٍر أَْن َيتََصدََّق بِِدينَاٍر اْستِْحبَابًا إالَّ اْلُجمُ 
 .أَْو نِْصِف ِدينَاٍر ِلَحِديٍث بِذَِلَك قَالَهُ اْلَماَوْرِديُّ 

  :ضابط
ُر اْنِعقَادُ  :اْلقَاِضي أَبُو الطَّي ِبِ  فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب: َقالَ قَاَل  اَل يُتََصوَّ

ِ ِفي َغْيِر ِبنَاٍء إالَّ فِي َمْسأَلٍَة َواِحدَةٍ َوِهَي َما إذَا الْ  ُجُمعَِة ِعْندَ الشَّافِِعي 
؛ اْنَهدََمْت أَْبِنيَةُ اْلقَْريَِة فَأَقَاَم أَْهلَُها َعلَى ِعَماَرتَِها، فَإِنَُّهْم يَْلَزُمُهْم اْلُجُمعَةُ فِيَها

 أِلَنََّها َمَحلُّ اْستِيَطانِِهْم َسَواٌء َكانُوا فِي َسقَائَِف َوَمَظالَّ أَْم اَل.

 ]بَاُب َصََلِة اْلِعيِد[
 :ضابط

 بِِمنًى. اجلَْيَس لَنَا َمْوِضٌع اَل تَُسنُّ ِفيِه َصاَلةُ اْلِعيِد إالَّ اْلحَ 

 ]بَاُب َصََلِة اْلِجنَاَزِة[ 
 :ضابط

 اْلَمْوتَى أَْقَساٌم: 

ل:  َمْن اَل يُغَسَُّل َواَل يَُصلَّى َعلَْيِه َوُهَو الشَِّهيدُ ِفي اْلَمْعَرَكِة. اأْلَوَّ

ْقِط إذَا لَْم يَْستَِهلَّ َولَْم  الثَّانِي: َمْن يُغَسَُّل َواَل يَُصلَّى َعلَْيِه َكاْلَكافِِر َوالس ِ
ْك.  يَتََحرَّ
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ُل َوُهَو َمْن تَعَذََّر ُغْسلُهُ ِلْلَخْوِف ِمْن َمْن يَُصلَّى َعلَْيِه َواَل يُغَسَّ  الثَّاِلُث:
ُم َوَكذَا: َمْن َماَت َولَْيَس ُهنَاَك إالَّ أَْجَنبِيَّةٌ أَْو َعْكُسهُ.  تَفَتُّتِِه فَيُيَمَّ

ابُِع:  َمْن يُغَسَُّل َويَُصلَّى َعلَْيِه َوُهَو َمْن َعدَا َهُؤاَلِء. الرَّ

َكاِة[  ]بَاُب الزَّ
 :قاعدة

َكا ا أَْن تَتَعَلََّق بِاْلبَدَِن أَْو بِاْلَمالِ الزَّ   :ةُ إمَّ

ُل:   .َزَكاةُ اْلِفْطرِ  فَاأْلَوَّ

 إْن تَعَلَّقَْت ِبَماِليَِّتِه، فَِهَي اْلُمتَعَل ِقَةُ بِاْلِقيَمِة َوِهَي َزَكاةُ الت َِجاَرةِ  َوالثَّانِي:

 : َحَيَواِني  َوَمْعِدنِي  َونَبَاِتي   :أَْقَسامِ َوإِْن تَعَلَّقَْت بِذَاتِِه فَاْلَماُل ثاََلثَةُ 

: اَل َزَكاةَ فِي َشْيٍء ِمْنهُ إالَّ فِي النَّعَِم   فَاْلَحيََوانِيُّ

 َواْلَمْعِدِنيُّ اَل َزَكاةَ فِي َشْيٍء ِمْنهُ إالَّ فِي النَّْقدَْيِن 

: اَل َزَكاةَ فِي َشْيٍء ِمْنهُ إالَّ فِي اْلمُ   ْقتَاِت.َوالنَّبَاِتيُّ

 :ضابط

ُروعِ َوالث َِمارِ  َكاةِ فِي َسْبعَِة أَْشيَاَء: َزَكاةُ الزُّ  ،اَل يُْعتَبَُر اْلَحْوُل فِي الزَّ

َكازِ  ْبحِ فِي الت َِجاَرةِ  ،َواْلِفْطرِ  ،َواْلَمْعِدِن َوالر ِ َخاِل إذَا َماتَْت  ،َوِزيَادَةِ الر ِ َوالس ِ

لَْت الن ِصَ  َهاتَُها أَْو َكمَّ  اَب.أُمَّ

 :قاعدة

 اْلُمبَادَلَةُ تُوِجُب اْستِئَْناَف اْلَحْوِل إالَّ فِي َمْوِضعَْيِن: 

فِي الت َِجاَرة إذَا بَادََل ِسْلعَةَ الت َِجاَرةِ ِبِمثِْلَها أَْو اْشتََرى بَِغْيِر  أََحدُُهَما:

 الن َِصاِب ِمْن النَّْقدَْيِن ِسْلعَةً لََها.

ْرِف إذَا َبادََل أََحدَ النَّْقدَْيِن بِاآْلَخِر َعلَى الصَِّحيحِ. الثَّانِي:  فِي الصَّ

 :قاعدة

  :اَل تَْجتَِمُع َزَكاتَاِن ِفي َماِل إالَّ فِي ثاََلِث َمَسائِلَ 

  .َعْبدُ الت َِجاَرةِ فِيِه َزَكاتَُها َواْلِفْطَرةُ  اأْلُولَى:
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َمَرةِ َوَزَكاةُ اْلِجْذعِ َونَْحُوهُ  نَْخُل الت َِجاَرةِ تُْخَرجُ  الثَّانِيَةُ:
َزَكاةُ الثَّ

 بِاْلِقيَمِة.

َمْن اْقتََرَض ِنَصابًا فَأَقَاَم ِعْندَهُ َحْواًل َعلَْيِه َزَكاتُهُ َوَعلَى  الثَّاِلثَةُ:

 َماِلِكِه َوِمثْلُهُ اللُّقََطةُ: إذَا تََملََّكَها َحْواًل.

 :قاعدة

َكاةِ إالَّ فِي أَْربَعَِة َمَواِضعَ اَل تُْؤَخذُ اْلِقيَمةُ فِي   :الزَّ

 َزَكاةُ الت َِجاَرةِ. أََحدَُها:

  .اْلُجْبَرانُ  َوالثَّانِي:

ِبِل: اْلِحقَاُق َوَبنَاُت اللَّبُوِن فَاْعتَقَدَ  َوالثَّاِلُث: إذَا ُوِجدَ فِي ِمائَتَْيِن ِمْن اإْلِ

ْر َواَل دَلََّس اْلَماِلُك َوقََع السَّاِعي أَنَّ اأْلَْغبََط: اْلِحقَاُق فَأََخذَهَ  ا َولَْم يُقَص ِ

 اْلَمْوقَِع َوُجبَِر التَّفَاُوُت بِالنَّْقِد.

ابُِع: َماُم َولَْم يَقَْع اْلَمْوقَِع َوأََخذَ اْلِقيَمةَ فَلَهُ َصْرفَُها بِاَل  الرَّ َل اإْلِ إذَا َعجَّ

 إْذٍن َجِديٍد.

 :قاعدة

نَاُث إالَّ فِي َمَواِضعَ اَل يُْؤَخذُ فِي َزَكاةِ اْلَما  :ِشيَِة إالَّ اإْلِ

 .اْبُن اللَّبُوِن أَْو ِحق  ِعْندَ فَْقِد بِْنِت َمَخاٍض  أََحدَُها:

 .تَبِيٌع فِي ثاََلِثيَن ِمْن اْلبَقَرِ  الثَّانِي:

 الشَّاةُ اْلُمْخَرَجةُ ِفيَما دُوَن َخْمٍس َوِعْشِريَن. الثَّاِلُث:

ابُِع:   .ْلُمْخَرُج َكذَِلكَ اْلَبِعيُر ا الرَّ

 َضْت ذُُكوًرا.إذَا تََمحَّ  اْلَخاِمُس:

 :قاعدة

ِل  ،َمْن لَِزَمتْهُ نَفََقتُهُ لَِزَمتْهُ فِْطَرتُهُ َوَمْن اَل فَاَل  َويُْستَثَْنى ِمْن اأْلَوَّ

ْوَجةُ  ،َواْلقَِريبُ  ،ُصَوٌر: اْلعَْبدُ  ْوَجةُ َوزَ  ،َواْلبَائُِن اْلَحاِملُ  ،َواْلُكفَّارُ  ،َوالزَّ

 ،أَْو َعْبدُ َبْيِت اْلَمالِ  ،َواْلَمْوقُوُف َعلَى َمْسِجٍد أَْو ُمعَيَّنٍ  ،اْلعَْبِد اْلُمَكاتَبِ 

 ،َوَزْوَجةُ اأْلَبِ  ،َوَزْوَجةُ اْلُمْعِسرِ  ،َواْلُموَصى بَِرقََبتِِه ِلَواِحٍد َوَمْنفََعتِِه آِلَخرَ 

َوَعْبدُ اْلَماِلِك فِي  ،ْيِه دَْيٌن ُمْستَْغِرقٌ َوَمْن َماَت َسي ِدُهُ َقْبَل اْلِهاَلِل َوَعلَ 



 تهذيب األشباه والنظائر                             

243 
 

 َوفِْطَرتُهُ َعلَى اْلعَاِمِل َعَلْيِه نَفََقتُهُ  اْلُمَساقَاةِ َواْلِقَراِض إذَا َشَرَط َعَملَهُ َمعَ 

َوَشَرَط نَفَقَتَهُ َولَْو أََجَر َعْبدَهُ ِميَن نَفََقتُهُ اَل فِْطَرتُهُ، َواْلفَِقيُر َعلَى اْلُمْسلِ  ،السَّي ِدِ 

َوَمْن أَْسلََم َعلَى  ،َوَمْن َحجَّ ِبالنَّفَقَةِ ، َعلَى اْلُمْستَأِْجِر فَِفْطَرتُهُ َعلَى السَّي ِدِ 

أِلَنََّها ؛ َعْشَرةِ نِْسَوةٍ قَاَل فِي اْلَخاِدِم: َعلَْيِه نَفَقَةُ اْلَجِميعِ اَل اْلِفْطَرةُ فِيَما َيْظَهرُ 

ْوِجيَّ إنََّما تَتْبَُع النَّ   ِة، فََهِذِه ِعْشُروَن ُصوَرةً.فَقَةَ بَِسبَِب الزَّ

َعلَى السَّي ِد فِْطَرتُهُ اَل نََفقَتُهُ  ْلُمَكاتَُب ِكتَابَةً فَاِسدَةً َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّاِني ا

َجِة.  َوَسي ِدُ اأْلََمِة اْلُمَزوَّ

 :قاعدة

اعُ فِي اْلِفْطَرةِ إالَّ إذَ  ي فِي اْلِعيِد اَل يُبَعَُّض الصَّ ا اُْعتُبَِر بَلَدُ اْلُمَؤد ِ

 َوَنْحِوِه َوُهَو َضِعيٌف.

 :ضابط

 :اَل يُْخَرُج فِي اْلِفْطَرةِ دُوَن َصاعٍ إالَّ فِي َمَساِئلَ 

  .َمْن نِْصفُهُ ُمَكاتٌَب َونِْصفُهُ اآْلَخُر ُحر  أَْو َعْبدٌ  اأْلُولَى:

 .َعْبدٌ بَْيَن َشِريَكْيِن أََحدُُهَما ُمْعِسرٌ  الثَّانِيَةُ:

 اْلُمَبعَُّض إذَا َكاَن ُمْعِسًرا. الثَّاِلثَةُ:

ابِعَةُ:  إذَا لَْم يُوَجْد إالَّ َبْعُض َصاعٍ. الرَّ

 ]باب الصيام[
 :ضابط

ْفَطاِر ِمْن اْلُمْسِلِميَن اْلبَاِلِغيَن أَْرَبعَةُ أَْقَسامٍ    :اْلَمْعذُوُروَن فِي اإْلِ

ُل: َعلَْيِهْم اْلقََضاُء دُوَن اْلِفْديَِة َوُهْم: اْلَحائُِض َوالنُّفََساُء َواْلَمِريُض  اأْلَوَّ

 َواْلُمَسافُِر َواْلُمْغَمى َعلَْيِه.

 َعْكُسهُ، َوُهَو الشَّْيُخ الَِّذي اَل يُِطيُق. الثَّانِي:

ْلَحاِمُل َواْلُمْرِضُع إذَا أَْفَطَرتَا َعلَْيِهْم اْلقََضاُء َواْلِفْديَةُ َوُهْم: ا الثَّاِلُث:

ْنقَاِذ َغِريٍق َونَْحِوهِ  ،َخْوفًا َعلَى اْلَولَدِ  ُر قََضاِء َرَمَضاَن  ،َوَمْن أَْفَطَر إِلِ َوُمَؤخ ِ

ْمَكاِن َحتَّى يَْدُخَل َرَمَضاُن آَخَر.  َمَع اإْلِ

ابُِع:  اَل قََضاَء َواَل فَْديَةَ َوُهَو اْلَمْجنُوُن. الرَّ
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 :اعدةق

ْوِم فِي  ، (5)الثَّاِلثِ  القسماَل تَْجتَِمُع اْلِفْديَةُ َواْلقََضاُء ِعْندنَا إالَّ فِي الصَّ

هُ بِاْلِجَماعِ أَْو فَاتَهُ أَْفَسدَ َصْوَمهُ بِاْلِجَماعِ،  َوَمنْ  ِ َمْن أَْفَسدَ َحجَّ َوفِي اْلَحج 

َر َرْمَي َيْوٍم إلَى َيْوٍم َعلَى  قُْلت: َوفِي اْلُجُمعَِة  ،َرأْيٍ َضِعيفٍ اْلَحجُّ أَْو أَخَّ

 .(1)َكَما تَقَدَّمَ 

 :قاعدة

ُكلُّ َمْن َوَجَب َعلَْيِه أَدَاُء َرَمَضاَن فَأَْفَطَر فِيِه َعْمدًا َوَجَب َعلَْيِه 

َوِهَي اْلُمَجاِمُع: اَل يَْلَزُمهُ َمَع  :اْلقََضاُء بِاَل ِخاَلٍف إالَّ ِفي ُصوَرةٍ َواِحدَةٍ 

  .اَرةِ اْلقََضاُء َعلَى َرأْيٍ َمْرُجوحٍ اْلَكفَّ 

 :ضابط

لَْيَس َلنَا َصبِي  يَُصوُم ِفي َرَمَضاَن ثُمَّ يَُجاِمُع نََهاًرا فَيَْلَزُمهُ اْلَكفَّاَرةُ  

 إالَّ أَْن َيْبلَُغ قَْبَل ِجَماِعِه.

]  ]بَاَب اْلَحج 
 :ضابط

ِ َوعُ  ْمَرتَهُ بِالن ِيَاَبِة َعْن اْلَمْجنُوِن إالَّ لَْيَس َلنَا َمْوِضٌع يُْسِقُط فَْرَض اْلَحج 

 فِي َمْوِضعٍ َواِحٍد َوُهَو: أَْن يَُجنَّ َويُْعَضَب.

 :ضابط
اَل َيْنقَِلُب اْلَحجُّ ُعْمَرةً إالَّ فِي ُصوَرةٍ َوِهَي: أَْن يُْشَرَط اْنِقاَلبُهُ ُعْمَرةً 

ِ َوأَْحرَ    .ى َعلَى َوْجٍه بِاْلفََواتِ بِاْلَمَرِض، فَإِنَّهُ يَِصحُّ فِي اأْلََصح 

  :ضابط
 ،لَْيَس لَنَا تََحلٌُّل قَْبَل َوْقتِِه ِباَل َهْديٍ إالَّ إذَا َشَرَط أَنَّهُ إذَا َمِرَض تََحلَّلَ 

  .أَْو َشَرَطهُ ِلغََرٍض آَخَر: ِمْن فََراغِ نَفَقٍَة َوَضاَلٍل َوَنْحِوِهَما

  :ضابط
ِل إالَّ اَل َيِحلُّ َشْيٌء ِمْن  ْحَراِم بَِغْيِر ُعْذٍر قَْبَل التََّحلُِّل اأْلَوَّ َماِت اإْلِ ُمَحرَّ

ْكِن أَْو ُسقُوِطِه ِلَمْن لَهُ َشْعٌر  َحْلَق َشْعِر بَِقيَِّة اْلبَدَِن، فَإِنَّهُ يَِحلُّ َبْعدَ َحْلِق الرُّ
 .َعلَى َرأِْسهِ 

                                                           
 في الضابط السابق. ( ـ5)
 نقل عن الماوردي أن من تركها تصدق بدينار أو نصف دينار وال دليل صحيح عليه. ( ـ1)
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  :ضابط
ِ ِعْشُرونَ   اْلَحج 

ْحَصارِ  ،عِ َواْلِقَرانِ دَُم التََّمتُّ  :فِْديَةُ  ،َواْلَفَواِت َواإْلِ
ْفَسادِ  ،َوالتَّأِْخيِر إلَى اْلَمْوتِ  ْفَسادِ  ،َواإْلِ َواْلَمِبيِت  ،َوااِلْسِتْمتَاعِ دُوَن اإْلِ
ْميِ  ،َوالدَّْفعِ ِمْن َعَرفَةَ قَْبَل اْلغُُروبِ  ،َواْلِميقَاتِ  ،بُِمْزدَِلفَةَ َوِمنًى لَيَاِليَها َوالرَّ

ْيِد َوَنبَاِت اْلَحَرمِ َوا يِب َواْلقَْلِم َوالصَّ ، َوَطَواِف اْلَودَاعِ، ْلَحْلِق َواللُّْبِس َوالط ِ
 إذَا نَذََرهُ. هللاَوتَْرِك َمْشيِ اْلقَاِدِر َعلَْيِه إلَى َبْيِت 

 :ضابط
َماُء أَْربَعَةُ أَْضُرٍب:   الد ِ

ْرعُ اْلبَدََل َوذَِلَك دَُم اْلَحْلِق َواْلقَْلِم تَْخِييٌر َوتَْقِديٌر أَْي قَدََّر الشَّ  أََحدَُها:
َماِت اْلِجَماعِ  يِب َواللُّْبِس َوالدُّْهِن َوُمقَد ِ  َشاةُ اْلِجَماعِ بَْيَن التََّحلُّلَْيِن.و ،َوالط ِ

ْطَعاِم، َوذَِلَك: َجَزاُء  الثَّانِي: تَْخِييٌر َوتَْعِديٌل أَْي َيْعِدُل ِفيِه إلَى اإْلِ
ْيدِ  ٍ َيتََصدَُّق بِِقيَمتِِه َطعَاًما أَْو يَُصوُم َعنْ  ،الصَّ ُمد ٍ يَْوًما كل  َوَما لَْيَس بِِمثِْلي 

 فَإِْن اْنَكَسَر َصاَم َيْوًما َكاِماًل.

ْحَراِم ِمْن تَْرتِيٌب َوتَْقِديٌر َوُهَو دَُم التََّمتُّعِ َوتَْرِك اْلَمأُْموِر  الثَّاِلُث: َكاإْلِ
 اْلِميقَاِت.

ابُِع: ْحَصاِر َوتَْرِك اْلَمأُْموِر  الرَّ تَْرتِيٌب َوتَْعِديٌل َوُهَو دَُم اْلِجَماعِ َواإْلِ
حِ    .َعلَى اْلُمَرجَّ

  :قاعدة
َماِء تَتَعَيَُّن فِي اْلحكل  ْحَصاِر فََحْيُث أُْحِصرَ الد ِ  . رم إالَّ دََم اإْلِ

 :قاعدة
الَّ اْستِْمتَاًعا َغْيَر ِجَماعٍ اتََّحدَ نَْوُعهُ َوَمَكانُهُ يَتَعَدَّدُ اْلَجَزاُء بِتَعَدُِّد َسبَبِِه إ

َولَْو بَاَشَر  ،َوَزَمانُهُ أَْو َنْوَعْيِن ِللتََّبِعيَِّة َكلُْبِس ثَْوٍب ُمَطيٍَّب َعلَى النَّص ِ 
.ِ  بَِشْهَوةٍ ثُمَّ َجاَمَع دََخلَْت الشَّاةُ فِي اْلبَدَنَِة َعلَى اأْلََصح 

يْ   ِد[]بَاُب الصَّ
أَْو يَُكوَن  ،َمْن َملََك َصْيدًا َحُرَم َعلَْيِه إْرَسالُهُ إالَّ فِي ُصَوٍر: أَْن يُْحِرمَ 

 أَْو لَْم َيِجْد َما يُْطِعُمهُ أَْو َما يَْذَبُحهُ ِبِه. ،لَهُ فَْرٌخ يَُموتُ 
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  ]بَاُب اأْلَْطِعَمِة[ِ
  :(5)اْلَحيََواُن أَْرَبعَةُ أَْقَسامٍ 

 .(1)َما ِفيِه نَْفٌع َواَل َضَرَر فِيِه فَاَل َيُجوُز قَتْلُهُ  أََحدَُها:

 َما فِيِه َضَرٌر بِاَل نَْفعٍ فَيُْندَُب قَتْلُهُ َكاْلَحيَّاِت َواْلفََواِسِق. الثَّانِي:

ْقِر َواْلبَاِزي فَاَل  الثَّاِلُث: َما فِيِه نَْفٌع ِمْن َوْجٍه َوَضَرٌر ِمْن َوْجٍه َكالصَّ

 يُْندَُب َواَل يُْكَرهُ.

ابُِع: َما اَل نَْفٌع ِفيِه َواَل َضَرَر َكالدُّوِد َواْلَخنَافِِس فَاَل َيْحُرُم َواَل  الرَّ

 يُْندَُب.

 : ضابط

اْستَثْنَى َبْعُضُهْم بَْيَض اْلَحيَّاِت وَ  ،لَْيَس لَنَا َبْيٌض َيْحُرُم أَْكلُهُ 

 َواْلَحَشَراِت َواَل َشكَّ فِيِه.

هُ َواَل يُْؤَكُل أَْصلُهُ إالَّ لََبُن فرعَولَْيَس لَنَا ِفي اْلَحيََواِن َشْيٌء يُْؤَكُل 

اَللِ  ِ، َوَبْيُض َما اَل يُْؤَكُل لَْحُمهُ، َوَعَسُل النَّْحِل، َوَماُء الزُّ َزادَ ِفي  .اآْلدَِمي 

بادُ  ٍ َواَل يُْمتَنَُع أَْكلُهُ َكَما اَل َيْمتَنُِع أَْكُل  (4)اْلَخاِدِم: َوالز ِ ي  يُْؤَخذُ ِمْن ِسنَّْوٍر بَر ِ

 اْلِمْسِك.

  

                                                           
 من غير بهيمة األنعام وما يباح صيده. ( ـ5)
 كالهر. ( ـ1)
 .9/742رشح يجتمع تحت ذنب السنور. القاموس المحيط مادة زبدالطيب، وهو  ( ـ4)
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 ]ِكتَاُب اْلبَْيُع[
 :ضابط

 أَوْ  ،أَْو َوِكيلٌ  ،أَْو َوِصي   ،أَْو َوِلي   ،أَْو َحاِكمٌ  ،إَمامٌ  :بَائُِع َماِل اْلَغْيرِ 

أَْو اْلُمْهِدي إذَا َعِطَب اْلَهْدُي َوقُْلنَا يَُجوُز  ،ُمْستَِحق  َظفََر ِبغَْيِر ِجْنِس َحق ِهِ 

 أَْو ُمْلتَِقٌط َيَخاُف َهاَلَك اللُّقََطِة. ،بَْيعُهُ 

 :قاعدة

ِ اْلغَْيِر َهْل يَْبُطُل ِلتَعَذُِّر   ،التَّْسِليمِ َما ُعِجَز َعْن تَْسِليِمِه َشْرًعا اَل ِلَحق 

  :؟ ِفيِه ِخاَلٌف فِي ُصَورٍ  أَْو يَِصحُّ َنَظًرا إلَى َكْوِن النَّْهيِ َخاِرًجا

اَلحِ  ،النَّْهُي: َعْن التَّْفِريِق بَْيَن اأْلُم ِ َوَولَِدَها ِمْنَها: - َوَعْن َبْيعِ الس ِ

 ِ اَلةِ، َوبَْيعِ اْلَماءِ  ،ِلْلَحْربِي  ا اَل  أَْو ِهبَتِِه فِي َوْقِت الصَّ َوَبْيعِ ُجْزٍء ُمعَيٍَّن ِممَّ

 يَْنقُُص بِاْلقَْطعِ.

ُهَما اْلبُْطاَلُن.  قَْواَلنِ كل  فِي  أَْو َوْجَهاِن، أََصحُّ

َخلََل ِفيِه َولَِكنَّ : َحْيُث ُمنَِع اْلَحاِكُم ِمْن قَبُوِل اْلَهِديَِّة، فَاْلعَْقدُ اَل ومنها -

 حُّ َويُْمنَُع؟ فِيِه َوْجَهاِن،ِمْنهُ َشْرًعا، فََهْل يَِص اْلَماِل إلَْيِه َمْمنُوٌع  تََسلُّمُ 

: اْلبُْطاَلُن.  َواأْلََصحُّ

 ْلَماِلُك َعلَى َبْيعِ ِمْلِكهِ َما يُْجبَُر فِيِه ا ضابط:

 فِيِه فُُروٌع: 

 اْلَكافُِر يُْجبَُر َعلَى َبْيعِ َعْبِدِه اْلُمْسِلِم.  ِمْنَها: -

 عِ َماِلِه ِلَوفَاِء دَْينِِه.اْلَمْديُوُن، يُْجبَُر َعلَى َبيْ  َوِمْنَها: -

قِيِق، أَْو اْلبَِهيَمِة إذَا لَْم يُْنِفْق َعلَْيِه َواَل َماَل لَهُ  َوِمْنَها: - َماِلُك الرَّ

 َغْيُرهُ، يُْجبَُر َعلَى بَْيِعِه. 

َجاِريَةً َوَحَملَتَْها َعلَى أَْفتَى اْبُن الصَّاَلح فِي ُمَغن ِيٍَة اْشتََرْت  َوِمْنَها:

اْلفََساِد، أَنََّها تُبَاعُ َعَلْيَها َقْهًرا إذَا تََعيََّن ذَِلَك َطِريقًا إلَى َخاَلِصَها ِمْن اْلفََساِد 

َوقَْد ُكْنُت أَْفتَْيُت بِذَِلَك قَْبَل أَْن أَقَِف َعلَْيِه، تَْخِريًجا ِمْن َمْسأَلَِة َعْبِد اْلَكافِِر، ثُمَّ 

قَاِضي اْلُحَسْيُن: ِفيَمْن َونََظَر بَِما أَْفتَى ِبِه الْ  أَْيتُهُ فِي َفتَاَوى اْبِن الصَّاَلحِ رَ 

.َكل  َف َعْبدَهُ َما اَل يُِطيقُهُ أَنَّهُ يُبَاعُ َعلَْيِه تَْخِليًصا ِمْن الذُّل ِ

 الشُُّروُط فِي اْلَبْيعِ أَْربَعَةُ أَْقَساٍم: :ضابط
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ُل: ْلعَْقِد، يُْبِطُل اْلَبْيَع َوالشُُّروَط، َكالشُُّروِط اْلُمنَافِيَِة ِلُمْقتََضى ا اأْلَوَّ

 هُ، أَْو اَل َيْنتَِفَع بِِه.َكأَْن اَل َيتََسلَّمُ 

يَِصحُّ اْلَبْيُع دُوَن الشَّْرِط، َكَشْرِط َما اَل يَُنافِيِه، َواَل يَْقتَِضيِه  الثَّانِي:

 ُع َغْيِر اْلَحَيَواِن بَِشْرِط بََراَءتِِه ِمْن اْلعُيُوِب.َوبَيْ  ،َواَل َغَرَض فِيهِ 

يَِصحُّ اْلبَْيُع َوالشَّْرُط، َكَشْرِط ِخيَاٍر َوأََجٍل َوَرْهٍن، َوَكِفيٍل  الثَّاِلُث:

 َوَوْصٍف َمْقُصوٍد، َواْلبََراَءةِ ِمْن اْلعُيُوِب فِي اْلَحيََواِن. ،َوإِْشَهاٍد َوِعتْقٍ 

ابُِع: َِماِر اْلُمْنتََفعِ بَِها قَْبَل الصَّاَلحِ، َشرْ  الرَّ
ٌط ِذْكُرهُ َشْرٌط، َكَبْيعِ الث 

ِة اْلَبْيعِ َشْرُط اْلقَْطعِ، َولَْو بِيَعْت ِمْن َماِلِك اأْلَْصِل، اَل  يُْشتََرُط فِي ِصحَّ

ِلتَْصِحيحِ  يَِجُب اْلَوفَاُء بِِه فِي َهِذِه الصُّوَرةِ، َولَْيَس َلنَا َشْرٌط يَِجُب ِذْكُرهُ 

 اْلعَْقِد، َواَل يَِجُب اْلَوفَاُء بِِه َغْيُرهُ.

ْفقَِة[  ]بَاُب تَْفِريِق الصَّ
  :قَاِعدَةٌ 

َمِن، َوبِتَعَدُِّد اْلبَائِعِ قَْطعًا، 
ْفقَةُ فِي أَْبَواِب اْلبَْيعِ: تَتَعَدَّدُ ِبتَْفِصيِل الثَّ الصَّ

ِ َوِبتَعَدُِّد اْلُمْشتَِري َعلَى ا تَعَدُِّد اْلُمْشتَِري فَإِنََّها تَتَعَدَّدُ بِ  إالَّ فِي اْلعََرايَاأْلََصح 

ِ. قَْطعًا  َواْلبَائِعِ َعلَى اأْلََصح 

 :ضابط

َما ثَبََت ِفيِه ِخيَاُر اْلَمْجِلِس، يَثْبُُت فِيِه ِخيَاُر الشَّْرِط إالَّ َما ُشِرَط ِفيِه 

َبِوي  َوالسَّلَمُ  ،اْلقَْبضُ  َوَما يُْسِرعُ إلَْيِه اْلفََسادُ، َوَمْن يُْعتَُق َعلَى  ،َوُهَو الر ِ

 َوَما اَل فَاَل. ،اْلُمْشتَِري

 :ضابط

اَل يَتََبعَُّض ِخيَاُر اْلَمْجِلِس اْبتِدَاًء، فَيَقَُع ِلَواِحٍد دُوَن آَخَر إالَّ فِي 

 ُصَوٍر: 

يَّتِِه. اأْلُولَى:  إذَا اْشتََرى َمْن اْعتََرَف ِبُحر ِ

إذَا اْشتََرى َمْن يَْعتُِق َعلَْيِه، َوقُْلنَا: اْلِمْلُك فِي َزَمِن اْلِخيَاِر  يَةُ:الثَّانِ 

 ِلْلُمْشتَِري تََخيََّر اْلبَائُِع دُوَنهُ، َوُهَو َضِعيٌف.

 فِي الشُّْفعَِة إذَا أَثَْبتْنَا اْلِخيَاَر ِللشَِّفيعِ، َوُهَو َضِعيٌف أَْيًضا. الثَّاِلثَةُ:
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 : قاعدة

َجاَزةُ إالَّ فِي ُصوَرتَْيِن: إذَا  َجاَزةُ، بََطلَْت اْْلِ  اْجتََمَع اْلفَْسُخ َواْْلِ

َجازُ ؛ إذَا اْشتََرى َعْبدًا ِبَجاِريٍَة َوأَْعتَقََها اأْلُولَى: ُمقَدََّمةٌ فِي  ةفَاإْلِ

.ِ  اأْلََصح 

 َب.إذَا فََسَخ أََحدُ اْلَواِرثَْيِن َوأََجاَز اآْلَخُر أُِجي الثَّانِيَةُ:

  قاعدة:

دُّ إذَا َحدََث ِعْندَ اْلُمْشتَِري كل  دَّ َعلَى اْلبَائِعِ يْمنَُع الرَّ َعْيٍب يُوِجُب الرَّ

دَّ اْلقَِديِم، َوُكلُّ َعْيٍب اَل يُوِجبُهُ اَل يَ  إالَّ َما َكاَن اِلْستِْعاَلِم اْلعَْيبِ  إالَّ  ْمنَُع الرَّ

دُّ َولَْو ُوِجدَ إذَا اْشتََرى َعْبدًا لَهُ إْصبٌَع َزائِدَ  ةٌ فَقََطعَهُ َواْندََمَل، فَإِنَّهُ يُْمنَع الرَّ

 ذَِلَك فِي يَِد اْلبَائِعِ، لَْم يَُرد  بِِه اْلُمْشتَِري.

 :ضابط

اْلعَْيُب اْلُمثْبُِت ِلْلِخيَاِر: َما نَقََص اْلعَْيَن أَْو اْلِقيَمةَ، نَْقًصا يَفُوُت بِِه 

 .َغَرٌض َصِحيٌح، َواْلغَاِلُب فِي ِجْنِس اْلَمِبيعِ: َعدَُمهُ 
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ْشَراكِ    [(5)]بَاُب التَّْوِليَِة َواْْلِ
 :قاعدة

ْشَراِك، َواَل  اَل يُْشتََرُط اْلِعْلُم بِالثََّمِن َقْبَل اْلعَْقِد، إالَّ فِي التَّْوِليَِة، َواإْلِ

بَ  الثََّمِن ِمثِْليًّاَكْوُن  ُل  ِويَّاِت، َوثََمِن الشُّْفعَةِ إالَّ فِيَها َوفِي الر ِ َحْيُث َكاَن اأْلَوَّ

 ِمثِْليًّا.

 :ضابط

اْلُمْشتَِري بَْعدَ  يَْسقُُط ِفيِه َجِميُع الثََّمِن بِإِْبَراِء َغْيرِ لَنَا َعْقدُ َبْيعٍ  لَْيسَ 

ِل. اللُُّزومِ   إالَّ فِي التَّْوِليَِة إذَا ُحطَّ َعْن اأْلَوَّ

 ]بَاُب السَّلَم[
 :ضابط

ْبَس، َواْلَعَسَل اْلُمَصفَّى بَِها،  اَل َيُجوُز السَّلَُم فِيَما دََخَلتْهُ النَّاُر إالَّ الد ِ

َحهُ فِي التَّْصِحيحِ  (7)َوالسُّكََّر، َواْلفَانِيذَ  َوالل ِبَا َواْلَجصَّ َواآْلُجرَّ َعلَى َما َصحَّ

اِت. َحهُ فِي اْلُمِهمَّ  َوَماُء اْلَوْرِد َعلَى َما َرجَّ

  

                                                           
البيع باعتبار معرفة الثمن يكون خمسة أقسام: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وإشراك،  ( ـ5)

فالمساومة غالب بيوع الناس، والمرابحة يخبره البائع بالثمن ويقول تربحني كذا، والمواضعه يخبره 
 أن يبيعه برأس ماله، واإلشراك أن يخبره ويشركه. ويضع عنه منه، والتولية

 

 نوع من الحلوى. القاموس المحيط مادة ]ف ن ذ[. .( ـ1)
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 ]بَاُب اْلقَْرِض[

 قاعدة

 ]َما َجاَز السَّلَُم فِيِه، َجاَز قَْرُضهُ، َوَما اَل فَََل[
ِل: اْلَجاِريَةُ  الدََّراِهُم الَّتِي تَِحلُّ ِلْلُمْقتَِرِض، وَويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ

 .ْغُشوَشةُ اْلمَ 

 .نَافُِع اأْلَْعيَاِن ، َومَ َوِشْقُص الدَّارِ َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّاِني: اْلُخْبُز، 

ْهِن[  ]بَاُب الرَّ

 قاعدة

 ]َما َجاَز بَْيعُهُ َجاَز َرْهنُهُ، َوَما اَل فَََل[
َجاَرةِ، دُوَن َرْهِنَها ِل: اْلَمَنافُِع: يَُجوُز َبْيعَها بِاإْلِ ؛ َويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ

ِر  ْن ُهَو َعلَْيِه اَل يُْرَهُن  القَْبِض ِلعَدَِم تََصوُّ  ِعْندَهُ،فِيَها، َوالدَّْيُن يُبَاعُ ِممَّ

ِكن َسْبقَُها ُحلُوَل َوَكذَا اْلُمعَلَُّق ِعتْقُهُ ِبِصفٍَة يُمْ  : يَُجوُز َبْيعُهُ اَل َرْهنُهُ،َواْلُمدَبَّرُ 

يَِصحُّ َرْهنُهُ ِعْندَهُ بِدَْيٍن َواْلَمْرُهوُن: يَِصحُّ َبْيعُهُ ِمْن اْلُمْرتَِهِن، َواَل  الدَّْيِن،

 آَخَر َعلَى اْلَجِديِد. 

الثَّاِني: َرْهُن اْلُمْصَحِف، َواْلعَْبدُ اْلُمْسِلُم ِمْن اْلَكافِِر،  ِمنْ  َويُْستَثْنَى

، َواأْلُمُّ دُوَن َولَِدَها َوَعْكُسهُ، َواْلَمبِيُع قَْبَل اْلقَْبِض. اَلُح ِمْن اْلَحْربِي   َوالس ِ
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 عدةقا

ْهُن َغْيُر َمْضُمونٍ ]  : ، إالَّ فِي ثََماِن َمَسائَِل[الرَّ
َل َغْصبًا اْلَمْرُهونُ  َل َرْهنًا، َواْلعَاِريَّةُ إذَا تََحوَّ ، َواْلَمْغُصوُب إذَا تََحوَّ

لَْت َرْهنًا، َل َعاِريَّةً، َواْلَمْقبُوُض َعلَى السَّْوِم َواْلَمْرهُ  إذَا تََحوَّ وُن: إذَا تََحوَّ

َل َرْهنًا، َل َرْهنًا، َواْلَمِبيُع اْلُمقَاِيُل َواْلمَ  إذَا تََحوَّ ْقبُوُض بِاْلبَْيعِ اْلفَاِسِد إذَا تََحوَّ

 إذَا َرَهنَهُ ِمْنَها قَْبَل اْلقَْبِض.َهنَهُ ِمْنهُ قَْبَل اْلقَْبِض، َواْلُمَخالَُع َعلَْيِه إذَا رَ  فِيهِ 

 :ضابط

 أَْقَساٍم:اْلَحْجُر أَْربَعَةُ 

ُل: َوَيْنفَكُّ بِدُونِِه، َوُهَو: َحْجُر اْلَمْجنُوِن، َواْلُمْغَمى  َيثْبُُت بِاَل َحاِكمٍ  اأْلَوَّ

 َعلَْيِه.

 َواَل َيْرتَِفُع إالَّ بِِه، َوُهَو: َحْجُر السَِّفيِه. اَل يَثْبُُت إالَّ بَِحاِكمٍ  الثَّانِي:

َوِفي اْنِفَكاِكِه بِدُونِِه َوْجَهاِن، َوُهَو: َحْجُر  بَِحاِكمٍ  اَل َيثْبُُت إالَّ  الثَّاِلُث:

 اْلُمْفِلس.

ابُِع: بِي  إذَا  َما َيثْبُُت بِدُونِهِ  الرَّ َوفِي اْنِفَكاِكِه َوْجَهاِن، َوُهَو: َحْجُر الصَّ

 بَلََغ َرِشيدًا.
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َماِن[  ]بَاُب الضَّ

 قاعدة

ْهُن بِِه: َصحَّ َضَمانُ   هُ، َوَما اَل فَََل[]َما َصحَّ الرَّ
َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّاِني: َضَماُن اْلعُْهدَةِ، َوَردُّ اأْلَْعيَاِن اْلَمْضُمونَِة: يَِصحُّ 

ْهُن ِبَها.  َضَمانَُها، إالَّ الرَّ

 :ضابط

إالَّ  اَل يَتَعَدَّى إلَى َغْيِرَها لَْيَس لَنَا َضَماُن دَْيٍن بِعَْقٍد فِي َعْيٍن ُمَعيَّنَةٍ 

 فِيَما إذَا أََعاَرهُ َشْيئًا ِليَْرَهَنهُ.

 قاعدة

ْذِن َرَجَع، َوإِْن أَدَّى بََِل إْذنٍ ] فَََل،  َوَمْن الَ  ،َمْن َضِمَن بِاْْلِ

 َوإِْن أَدَّى بِِإْذٍن[
ل ُصَوٌر:  َويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ

ْذِن قَْد ثََبَت بِ  إْحدَاَها: َماُن بِاإْلِ َكَما ، اْلبَي ِنَِة، )َوُهَو ُمْنِكٌر(أَْن يَُكوَن الضَّ

إذَا ادََّعى َعلَى َزْيٍد َوَعلَى َغائٍِب أَْلفًا، َوأَنَّ ُكالًّ ِمْنُهَما َضِمَن َما َعلَى 

فَأَقَاَم اْلُمدَِّعي بَي ِنَةً بِذَِلَك، َوأََخذَ ِمْن َزْيٍد، فَاَل ُرُجوَع ؛ اآْلَخِر، فَأَْنَكَر َزْيدٌ 

ِ ِلَزْيٍد َعلَى ا  أِلَنَّهُ َمْظلُوٌم ِبَزْعِمِه فَاَل يَُطاِلُب َغْيَر َظاِلِمِه.؛ ْلغَائِِب فِي اأْلََصح 

ْبَراِء[  ]بَاُب اْْلِ
 قاعدة: 

ْبَراُء ِمْن اْلَمْجُهوِل، إالَّ فِ  يَِة،اَل يَِصحُّ اإْلِ َوَما إذَا  ي ُصوَرتَْيِن: إبُِل الد ِ

 دُوَنَها.ذََكَر َغايَةً َيتََحقَُّق أَنَّ َحقَّهُ 

 :قاعدة

ا لَْم َيِجبْ يَِصحُّ  ْبَراُء َعمَّ َوَلْو َجَرى َسبَُب ُوُجوبِِه فِي اأْلَْظَهِر، إالَّ  اإْلِ

فِي ُصوَرةٍ: َوِهَي: َما لَْو َحَضَر يَْبَرأُ فِي ِمْلِك َغْيِرِه بِاَل إْذٍن، َوأَْبَرأهُ 

ا يَقَُع ِفيَها. اْلَماِلُك، َوَرِضَي بَِبقَائَِها، فَإِنَّهُ يَْبَرأُ مِ   مَّ

 ]بَاُب الشَِّرَكِة[
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 :ضابط

إذَا اْنفََردَ أََحدُ الشَِّريَكْيِن بِقَْبِض َشْيٍء، فََهْل يَُشاِرُكهُ فِيِه اآْلَخُر؟ ُهَو 

 أَْقَساٌم: 

ُل:  أِلَنَّهُ ُمَشاعٌ.؛ عِ اْلَوْقِف َعلَى َجَماَعةٍ يَُشاِرُكهُ ِفيِه قَْطعًا، َكري َما اأْلَوَّ

ثُكْم أَْوَصى ِلي  الثَّانِي: اَل، َقْطعًا، َكَما َلْو ادََّعى َعلَى َوَرثٍَة أَنَّ ُمَور ِ

 .َوِلَزْيٍد بَِكذَا، َوأَقَاَم َشاِهدًا َوَحلََف َمعَهُ فَأََخذَ نَِصيبَهُ: اَل يَُشاِرُكهُ فِيِه اآْلَخرُ 

ِ الثَّاِلثُ  ْو قََبَض أََحدُ اْلَوَرثَِة ِمْن َكَما لَ ؛ : َما يَُشاِركهُ فِيِه َعلَى اأْلََصح 

تِِه فَِلْْلخَ  ِ،الدَّْين قَْدَر ِحصَّ أَْو أََحدُ الشَِّريَكْيِن بِإِْذِن  ِر ُمَشاَرَكتُهُ فِي اأْلََصح 

. : اَل يَْختَصُّ ِة َعلَى أَْن َيْختَصَّ بِِه، فَاأْلََصحُّ مَّ  َصاِحبِِه ِمْن دَْيٍن فِي الذ ِ

ابُِع: ِ، َكَما لَْو ادََّعى اْلَوَرثَةُ دَْينًا َوأَقَاُموا َشاِهدًا  الرَّ اَل، َعلَى اأْلََصح 

َوَحلََف َبْعُضُهْم فَإِنَّ اْلَحاِلَف يَأُْخذُ نَِصيبَهُ، َواَل يَُشاِرُكهُ فِيِه َغْيُرهُ َعلَى 

 .أِلَنَّ اْليَِميَن اَل َيْجِري ِفيَها الن ِيَابَةِ ؛ الصَِّحيحِ اْلَمْنُصوِص 

 ]بَاُب اْلَوَكالَِة[ 

 قاعدة
ْت ِمْنهُ ُمبَاَشَرةُ الشَّْيِء: َصحَّ تَْوِكيلُهُ فِيِه َغْيُرهُ، َوتََوكُّلُهُ فِيِه َعْن َغْيِرِه  َمْن َصحَّ

 َوَمْن اَل فَََل 

ْوَم َعْن  َويُْستَثْنَى ِمنْ  ِل: اْلِعبَادَاُت اْلبَدَنِيَّةُ، إالَّ اْلَحجَّ َوالصَّ اْلَمي ِِت، اأْلَوَّ

ياَلَء، َواْلقََساَمةَ، َوالشََّهادَاِت  َواْلَمْعُضوِب، َواأْلَْيَماَن، َوالنَّْذَر َوالل ِعَاَن، َواإْلِ

اًل َوأَدَاًء، َوتَْعِليَق الطَّاَلِق، َواْلِعتْقَ  ْقَراَر، ؛ تََحمُّ َهاَر، َواإْلِ َوالتَّْدبِيَر، َوالظ ِ

ُمْعتَِق، َوااِلْختِيَاِر، َوالظَّافِِر لَهُ اأْلَْخذَ، َوَكْسُر اْلبَاِب َوتَْعَيْيَن اْلُمَطلَّقَِة، َوالْ 

ِف َواَل  ِكيُل َواْلَعْبدُ اْلَمأْذُونُ دُوَن التَّْوِكيِل فِيِه، َواْلوَ  يَْقِدَراِن َعلَى التََّصرُّ

ْلَمأْذُوِن َوالسَِّفيِه ا ،يلِ يَُوكَّاَلِن إذَا لَْم يُْؤذَُن لَُهَما، َواْلَوِليُّ إذَا نََهتْهُ َعْن التَّْوكِ 

 ؛ أِلَنَّ َحْجَرهُ لَْم َيْرتَِفَع إالَّ َعْن ُمبَاَشَرتِِه.لَْيَس لَهُ التَّْوِكيُل فِيهِ  لَهُ فِي الن َِكاحِ 

قَاَل فِي اْلِكفَايَِة: َواْلعَْبدُ َكذَِلَك. َواْلَمْرأَةُ: اَل َيُجوُز أَْن تَتََوكََّل إالَّ بِإِْذِن 

ويَانِيُّ َزْوِجهَ   أِلَنَّهُ أَْمٌر يَُحوُج إلَى اْلُخُروجِ. ؛ ا. قَالَهُ اْلَماَوْرِديُّ َوالرُّ

 َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّاِني َمَساِئُل. 

ُل فِي اْلعُقُوِد َوإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَْيَها. منها -  : اأْلَْعَمى يَُوك ِ
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ُل فِي الن َِكاحِ َمْن َيعْ ومنها -  ِقدُ لَهُ بَْعدَ التََّحلُِّل. : اْلُمْحِرُم يَُوك ِ

اَل يَْقِدُر َعَلى إيقَاِعِه بِنَْفِسِه  (5): اْلُمعَل ُِق الطَّاَلَق فِي الدَّْوِريَّةِ ومنها -

 َويَقَُع ِمْن َوِكيِلِه.

ُج اأْلَيَاَمىومنها - ِ َماُم اأْلَْعَظُم إذَا َكاَن فَاِسقًا، اَل يَُزو  َواَل  ،: اإْلِ

بُ  ،يَْقِضي َواَل يَْشَهدُ  ُجوا،  َولَِكنَّهُ يُنَص ِ ِ َحَكاهُ اْلُمتََول ِي َعْن اْلقَُضاةَ َحتَّى يَُزو 

اْلقَاِضي ُحَسْيٍن َوَعلَّلَهُ بِأَنَّا إنََّما لَْم َنْعِزْلهُ بِاْلِفْسِق ِلَخْوِف اْلِفتْنَِة، َولَْيَس فِي 

 .َمْنِعِه ِمْن اْلقََضاِء َوالتَّْزِويج إثَاَرةُ فِتْنَةٍ 

َل َرُجاًل َعْنهُ ِفي تَْزِويجِ اْبنَتِِه، اومنه - لَُها اْلَوِليُّ ِلتَُوك ِ ُ يَُوك ِ : اْلَمْرأَة

.  فَإِنَّهُ يَِصحُّ َعلَى النَّص ِ

ُل فِيِه َواَل يُبَاِشُرهُ ومنها - : َمْن لَهُ قَِصاُص َطَرٍف َوَحد ِ قَْذٍف يَُوك ِ

 .بِنَْفِسِه َخْوَف اْلَحْيفِ 

ُل فِي الطَّاَلِق فِي اأْلََصح  َواَل تُبَاِشُرهُ بِنَْفِسَها.: اْلَمْرأَةُ تُ ومنها -  َوك ِ

ِ َمَع ومنها - : تَْوِكيُل اْلَكافِِر فِي ِشَراِء اْلُمْسِلِم: يَِصحُّ فِي اأْلََصح 

 اْمتِنَاعِ ِشَرائِِه ِلنَْفِسِه. 

ِ.ومنها -  : تَْوِكيلُهُ فِي َطاَلِق اْلُمْسِلَمِة، يَِصحُّ ِفي اأْلََصح 

: تَْوِكيُل ُمْعِسٍر ُموِسًرا فِي نَِكاحِ أََمٍة، َيُجوُز َكَما فِي فَتَاَوى ومنها -

 .ِ  اْلبَغَِوي 

 : تَْوِكيُل َشْخٍص فِي قَبُوِل ِنَكاحِ أُْختِِه َوَنْحِوَها.ومنها -

ْقَراِر[  ]بَاُب اْْلِ
 ضابط:

ْقَراُر أَْربَعَةُ أَْقَساٍم:   اْْلِ

 ، َوُهَو إْقَراُر اْلَمْجنُوِن.اَل يُْقبَل ِبَحالٍ  أََحدَُها:

 اَل يُْقبَُل ِفي َحاٍل َويُْقبَُل فِي ثَانِي َحاٍل، َوُهَو إْقَراُر اْلُمْفِلِس. الثَّانِي:

                                                           
ُل )ِلَوِكيِلِه: ُكلََّما َعَزْلتُك فَقَْد َوكَّْلتُيك فَِهيَي اْلَوَكالَيةُ الدَّْوِريَّيةُ  ( ـ5) أِلَنََّهيا  (الوكالة الدورية هي أن يقول: اْلُمَوك ِ

 .92/82تَدُوُر َمَع اْلعَْزِل، فَُكلََّما َعَزلَهُ َعادَ َوِكياًل.الموسوعة الكويتية 
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بِي  فِي  الثَّاِلُث: اَل يَِصحُّ فِي َشْيٍء َويَِصحُّ فِي َغْيِرِه، َوُهَو إْقَراُر الصَّ

 َواْلِقَصاِص َوالطَّاَلِق. َوالسَِّفيِه فِي اْلُحدُودِ ِد َواْلعَبْ  ،اْلَوِصيَِّة َوالتَّْدِبيرِ 

ابُِع: ِحيُح ُمْطلَقًا، َوُهَو َما َعدَا ذَِلَك. الرَّ  الصَّ

 قاعدة

ْقَراَر، َوَمْن اَل فَََل[ ْنَشاَء َملََك اْْلِ  ]َمْن َملََك اْْلِ
ِل:   َويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ

ُل، اَل يُْقبَُل اْلَوِكيُل فِي اْلبَْيعِ َوقَْبِض  - الثََّمِن إذَا أَقَرَّ بِذَِلَك َوَكذَّبَهُ اْلُمَوك ِ

ْنَشاءِ   .قَْوُل اْلَوِكيِل َمَع قُْدَرتِِه َعلَى اإْلِ

ْقَراَر بِهِ  -  . َوَوِليُّ السَِّفيِه َيْمِلُك تَْزِويَجهُ اَل اإْلِ

اِهُن اْلُموِسُر َيْمِلُك إْنَشاَء اْلِعتْقِ  - ْقرَ  َوالرَّ  اَر بِِه.اَل اإْلِ

  َوِمْن الثَّانِي:

 َشائِِه.اْلَمْرأَةُ يُْقبَُل إْقَراُرَها بِالن َِكاحِ َواَل تَْقِدُر َعلَى إنْ  -

ةِ : يُْقَبُل إْقَراُرهُ ِبِهبٍَة َواْلَمِريضُ  - حَّ  .َوإِْقبَاٌض ِلْلَواِرِث فِي الص ِ

ْنَسانُ  - ق ِ  َواإْلِ ى أَْن يُِرقَّ نَْفَسهُ َواَل يَْقِدُر َعلَ  يُْقَبُل إْقَراُرهُ بِالر ِ

ْنَشاءِ   . بِاإْلِ

َواْلقَاِضي إذَا ُعِزَل، فَأَقَرَّ أَِميٌن أَنَّهُ تََسلََّم ِمْنهُ اْلَماَل الَِّذي ِفي يَِدِه،  -

َولَْم يُْقبَل ِمْن  َوأَنَّهُ فاَُلٌن، فَقَاَل اْلقَاِضي: بَْل ُهَو ِلفاَُلٍن، قُِبَل ِمْن اْلقَاِضي

  اأْلَِميِن.

-  َ   ، َواْلُمْفِلُس َكذَِلَك.ْعَمى: يُِقرُّ بِاْلبَْيعِ َواَل يُْنِشئَهُ َواأْل

 ، َواَل ُردَّ اْلفَْسخُ و لَ بِ قٌ ثُمَّ قَاَل: ُكْنُت أَْعتَْقتُهُ  لَْو َردَّ اْلَمِبيَع ِبعَْيبٍ وَ  -

  يَْمِلُك إْنَشاَءهُ ِحيَنئٍِذ.

ئٍِب فََحَضَر، َوقَاَل: ُكْنُت َولَْو بَاَع اْلَحاِكُم َعْبدًا ِفي َوفَاِء دَْيِن َغا -

 أَْعتَْقتُهُ قُِبَل، َمَع أَنَّهُ اَل يَْمِلُك إْنَشاَءهُ ِحينَئٍِذ.

 قاعدة:
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ْنَساِن َعلَى نَْفِسِه َمْقبُوٌل، َوَعلَى َغْيِرِه َغيْ  ُر َمْقبُوٍل إالَّ فِي إْقَراُر اإْلِ

 ُصوَرةٍ: 

وا َوِهَي: َما إذَا أَقَرَّ َجِميُع اْلَوَرثَِة بِ  َواِرٍث، ثَبََت نََسبُهُ َوَلِحَق بَِمْن أَقَرُّ

 َعلَْيِه. 

قُْلت: قَْد يَُضمُّ إلَْيَها ُصوَرةٌ ثَانَِية، َوِهَي: َما ذََكَرهُ اْلبَغَِوي  أَنَّ إْقَراَر 

ِ َواْلقَي ِِم َعلَى َمْحُجو َماِم ِبَماِل بَْيِت اْلَماِل نَافِذٌ ِبِخاَلِف إْقَراِر اْلَوِصي   ِرِه.اإْلِ

 قاعدة: 

َوُكلُّ َمْن أَقَرَّ بَِشْيٍء ِليَُضرَّ بِِه َغْيَرهُ، لَْم يُْقَبْل إالَّ فِي ُصوَرةٍ َوِهَي: 

أَْن يُِقرَّ اْلعَْبدُ بَِقْطعٍ أَْو َقتٍْل أَْو َسِرقٍَة فَيُْقَبُل َوإِْن َضرَّ َسي ِدَهُ بِإِقَاَمِة اْلَحد ِ 

 .َعلَْيهِ 

 قاعدة:

تَعَالَى. قُْلت:  هللاُكلُّ َمْن أَقَرَّ بَِشْيٍء ثُمَّ َرَجَع، لَْم يُْقبَْل إالَّ فِي ُحدُوِد 

 .يَُضمُّ إلَى ذَِلَك َما إذَا أَقَرَّ اأْلَُب بَِعْيٍن ِلاِلْبِن، فَإِنَّهُ يُْقَبُل ُرُجوُعهُ 

 قاعدة:

تِِه، فَأَقَرَّ بِ  ِه ِلَغْيِرِه، قُبَِل، إالَّ فِي كل َمْن لَهُ َعلَى َرُجٍل َماٌل فِي ِذمَّ

 ثَََلِث ُصَوٍر: 

دَا - ْت اْلَمْرأَةُ بِالصَّ ة َزْوِجَها.إذَا أَقَرَّ  ِق الَِّذي فِي ِذمَّ

ِة اْمَرأَتِِه.  - ْوُج بَِما َخالََع َعلَْيِه فِي ِذمَّ  َوإِذَا أَقَرَّ الزَّ

 بَدَنِِه.أَْرِش ِجنَايٍَة فِي  َوإِذَا أَقَرَّ بَِما َوَجَب لَهُ ِمنْ  -

ِة، َوأَْوَجْبنَا ِرَضى اْلُمَحاِل َعلَْيِه فِي  مَّ َهذَا إذَا َمَنْعنَا َبْيَع الدَّْيِن ِفي الذ ِ

افِِعيُّ َما ذََكَرهُ َصاِحُب  ْقَراُر بَِما ذُِكَر. َوَحَمَل الرَّ اْلَحَوالَِة، َوإاِلَّ َفيَِصحُّ اإْلِ

ِقيَب ثُبُوِتَها، ِبَحْيُث اَل يُْحتََمُل َجَريَاُن نَاقٍِل. التَّْلِخيِص: َعلَى َما إذَا أَقَرَّ بَِها عَ 

 قَاَل: لَِكنَّ َسائَِر الدُّيُوِن أَْيًضا َكذَِلَك، فَاَل يَْنتَِظُم ااِلْستِثْنَاُء.

 قاعدة:

ْدُق  ْنَشاِء، أِلَنَّهُ َخبٌَر َمْحٌض يَْدُخلهُ الص ِ ْقَراُر: اَل يَقُوُم َمقَاَم اإْلِ اإْلِ

ُب. نَعَْم: يَُؤاَخذُ َظاِهًرا بَِما أَقَرَّ بِِه، َواَل يُْقَبُل ِمْنهُ دَْعَوى اْلَكِذِب فِي َواْلَكذِ 

 :ذَِلَك، َوِمْن فُُروِعهِ 
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إذَا أَقَرَّ بِالطَّاَلِق، نَفَذَ َظاِهًرا اَل بَاِطنًا َوُحِكَي َوْجهٌ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ  -

 م َعلَْيِه بَاِطنًا. بِالطَّاَلِق، َصاَر إْنَشاًء َحتَّى يَُحرَّ 

ْوُج فَاْلقَْوُل ومنها - ْجعَِة، َواْلِعدَّةُ بَاقِيَةٌ فَادََّعاَها الزَّ : اْختَلَفَا فِي الرَّ
 قَْولُهُ.

ةٍ، فَِفي ومنها - ْجت َهِذِه اأْلََمةَ، َوأَنَا أَِجدُ َطْوَل ُحرَّ : لَْو قَاَل تََزوَّ
ِه: أَنََّها تَِبيُن ِبَطْلقٍَة، فَلَْو تَ  َجْت َبْعدُ، َعادَْت بَِطْلقَتَْيِن. َوقَاَل نَص ِ َزوَّ

 .اْلِعَراقِيُّوَن: ِهَي فِْرقَةُ فَْسخٍ اَل تُْنِقُص اْلعَدَدَ 

َوفِي َفتَاَوى اْلقَفَّاِل: لَْو ادََّعْت َعَلْيِه أَنَّهُ نََكَحَها َوأَْنَكَر، فَِمْن  -
الظَّاِهُر َواَل يُْجعَُل إْنَكاُرهُ َطاَلقًا  اأْلَْصَحاِب َمْن قَاَل: اَل تَِحلُّ ِلَغْيِرِه َوُهوَ 

ةٍ  أِلَنَّهُ ُهنَاَك أَقَرَّ بِالن َِكاحِ ؛ بِِخاَلِف َما لَْو قَاَل َنَكْحتَُها َوأَنَا أَِجدُ َطْوَل ُحرَّ
تَهُ، َوُهنَا لَْم يُِقرَّ أَْصاًل. َوقِيَل: بَْل يَتَلَطَُّف اْلَحاِكُم بِ  ِه، َوادََّعى َما يَْمنَُع ِصحَّ

.؛ َحتَّى يَقُوَل: إْن ُكْنَت َنَكْحتَُها افِِعيُّ  فَقَْد َطلَّْقتَُها. نَقَلَهُ الرَّ

نِي ت: لَْو قَاَل، َطلَّْقتُِك ثاََلثًا بِأَْلٍف، فَقَالَْت: بَْل َسأَْلتُك ذَِلَك َوَطلَّقَ ومنها -
: إْن لَْم يَُطْل اْلفَْصُل َطلُقَْت ثاََلثًا،  َواِحدَةً. فَلََك ثُلُُث اأْلَْلِف. قَاَل الشَّافِِعيُّ

 َوإِْن َطاَل َولَْم يُْمِكْن َجْعلُهُ َجَوابًا َطلُقَْت ثاََلثًا بِإِْقَراِرِه. 

ْوُج ِبُمْفِسٍد: ِمْن إْحَراٍم أَْو ِعدَّةٍ ومنها - أَْو ِردَّةٍ َوأَْنَكَرْت، : َلْو أَقَرَّ الزَّ
ُق َبْيَنُهَما بَِقْوِلِه. قَاَل أَْصَحاُب اْلقَفَّاِل:  لَْم يُْقَبْل َقْولُهُ َعلَْيَها فِي اْلَمْهِر، َويَُفرَّ

 َوُهَو َطْلقَةٌ َحتَّى لَْو َنَكَحَها، َعادَْت إلَْيِه بَِطْلقَتَْيِن.

 قاعدة:
 َمْن أَْنَكَر َحقًّا ِلغَْيِرِه ثُمَّ أََقرَّ بِِه: قُبَِل إالَّ فِي ُصَوٍر: 

َجِني اْلَوِليُّ ِبغَْيِر إْذنِي، منها - : إذَا ادََّعى َعلَْيَها َزْوِجيَّةً، فَقَالَْت: َزوَّ
: اَل يُْقبَُل َوأََخذَ بِِه أَْكثَُر اْلِعَراقِ  ي ِيَن َوقَاَل َغْيُرُهْم: ثُمَّ َصدَّقَتْهُ، قَاَل الشَّافِِعيُّ

 . َحهُ اْلغََزاِليُّ  يُْقَبُل، َوَصحَّ

: َلْو قَالَْت اْنقََضْت ِعدَّتِي َقْبل أَْن تَُراِجعَِني ثُمَّ َصدَّقَتْهُ، فَِفي ومنها -
 قَبُوِلِه قَْواَلِن.

 قاعدة:
إالَّ ِمْن ِجَهتِِه إالَّ  أِلَنَّهُ اَل يُْعلَمُ ؛ ُكلُّ َمْن أَْخبََر َعْن فِْعِل َنْفِسِه قَبِْلنَاهُ 

ٌ َكَشَهادَةِ اْلُمْرِضعَِة، َوُرْؤيَِة اْلِهاَلِل َوَنْحِوِه، أَْو  َحْيُث تَتَعَلَُّق بِِه َشَهادَة
ةٌ  دَْعَوى: َكِواَلدَةِ اْلَولَِد اْلَمْجُهوِل، َواْستِْلَحاقِِه ِمْن اْلَمْرأَةِ، َوَسيَأْتِي ِلَهذَا تَِتمَّ

 دَةِ.فِي بَاِب الشََّها
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 قاعدة:
ْقَراُر بِِه.ال ُكلُّ َما  ِة: اَل يَِصحُّ اإْلِ مَّ  َيثْبُُت فِي الذ ِ

تِِه ِلَزْيٍد  ِ: لَْو أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ِذمَّ َوِمْن فُُروِعِه َما فِي فَتَاَوى النََّوِوي 
ُر ثُبُوتَِها فِي ِة اَل  َشَربَاِت نَُحاٍس، لَْم يَِصح  أِلَنَّ الشََّربَاِت اَل يُتََصوَّ مَّ الذ ِ

ِة السَّلَِم فِيَها َواَل بَدََل ُمتْلَفٍ ؛ َسلًَما  أِلَنََّها َغْيُر ِمثِْليٍَّة.؛ ِلعَدَِم ِصحَّ

 ]بَاُب اْلعَاِريَِّة[ 
 قاعدة:

 َحْيُث تََعيَّنَْت ِلدَْفعِ َمْفَسدَةٍ، َكدَْفِن َمي ٍِت َحْيُث 
َعاَرةُ، إالَّ اَل تَِجُب اإْلِ

ئَْجاُر َجْزًما، َوفِي َوْضعِ اْلُجذُوعِ َعلَى اْلقَِديِم، َوفِي ِكتَاٍب ُكتَِب تَعَذََّر ااِلْستِ 

َحهُ اْبُن الصَّاَلحِ َوالنََّوِويُّ فِي ، َعلَْيِه َسَماٌع آَخُر بِإِْذِن َصاِحبِهِ  َوَصحَّ

 .ِكتَاَبْيِهَما فِي ُعلُوِم اْلَحِديثِ 

 قاعدة:

 اْلعَاِريَّةُ: اَل تَْلَزُم إالَّ فِي ُصَوٍر: 

 إْحدَاَها: أَْن يُِعيَر ِلدَْفٍن َويُْدفَُن، فَاَل تَْرِجَع َحتَّى َيْندَِرَس.

َحهُ النََّوِويُّ  ، فَإِنَّهُ بَاٍق َعلَى ُمْلِكِه، َكَما َصحَّ الثَّانِيَةُ: إذَا َكفَّنَهُ أَْجنَِبي 

 .َكَما قَالَهُ اْلغََزاِليُّ  َوُهَو َعاِريَّةٌ اَلِزَمةٌ 

الثَّاِلثَةُ: قَاَل أَِعيُروا دَاِري َبْعدَ َمْوِتي ِلَزْيٍد َشْهًرا، لَْيَس ِلْلَواِرِث 

ُجوعُ   .الرُّ

ُجوُع َما  ابِعَةُ: أََعاَرهُ َسِفينَةً، فََوَضَع فِيَها َمااًل، لَْم يَُكْن لَهُ الرُّ الرَّ

 دَاَمْت فِي اْلبَْحِر.

: أََعاَرهُ ِلَوْضعِ اْلُجذُوعِ، لَْم يَْرِجْع َعلَى َرأْيٍ، َواأْلََصحُّ أَنَّ اْلَخاِمَسةُ 

ُجوَع ِبَمْعنَى أَنَّهُ يَتََخيَُّر َبْين التَّْبِقيَِة بِأَْجِرِه َواْلقَْلعِ َمَع َضَماِن النَّْقِص.  لَهُ الرُّ

 قاعدة:

  فِي ثَََلِث ُصَوٍر: إالَّ ؛ اْلعَاِريَّةُ َمْضُمونَةٌ فِي يَِد اْلُمْستَِعيرِ 

لَْم يَْضَمْنهُ ؛ إذَا أَْحَرَم َوفِي يَِدِه َصْيدٌ، َوقُْلنَا بَِزَواِل ِمْلِكِه َعْنهُ فَأََعاَرهُ  -

 .ُمْستَِعيُرهُ 

 َوإِذَا اْستَعَاَر َشْيئًا ِليَْرَهنَهُ بِدَْيٍن، فَتَِلَف ِفي يَِد اْلُمْرتَِهِن فَاَل َضَماَن.  -
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َوإِذَا اْستَعَاَر ِمْن اْلُمْستَأِْجِر أَْو اْلُموَصى لَهُ بِاْلَمْنفَعَِة، فَاَل َضَماَن  -

 ِ  أِلَنَّ اْلُمْستَأِْجَر اَل يَْضَمُن، َوُهَو نَائٌِب َعْنهُ. ؛َعلَى اأْلََصح 

 :ضابط

َرابِ  قَْطعًا،  لَْيَس لَنَا َعاِريَّةُ َعْيٍن ِلَعْيٍن، إالَّ فِي إَعاَرةِ اْلفَْحِل ِللض ِ

 . َوالشََّجَرةُ أِلَْخِذ ثََمَرِتَها ،َوالشَّاةِ أِلَْخِذ لَبَِنَها
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 ]بَاُب اْلَوِديعَِة[
 :ضابط

 اْلعََواِرُض اْلُمْقتَِضيَةُ ِلَضَمانَِها َعَشَرةٌ: 

 قَاَل الدَِّميِريُّ فِي َمْنُظوَمِتِه:

 ٌر َوْدُعَهاـَعَواِرُض التَّْضِميِن َعشْ 
 

 َونَْقلَُهيييييييييا َوَجْحيييييييييدَُهاَوَسيييييييييفٌَر 
 

 َوتَيييييْرُك إيَصييييياٍء َودَْفيييييُع ُمْهِليييييكِ 
 

َهيييييا َوتَْضييييييِيٌع ُحِكييييييَ   َوَمْنيييييُع َرد ِ
 

 َوااِلْنتِفَيييييييياعُ َوَكييييييييذَا اْلُمَخالَفَييييييييهْ 
 

 فِي ِحْفِظَها إْن لَيْم يَيِزْد َميْن َخالَفَيهْ 
 

 قاعدة:

تاَْلِف، َضِمنََها  بِيَّ ُكلُّ َمْن َضِمَن اْلَوِديعَةَ بِاإْلِ بِالتَّْفِريِط إالَّ الصَّ

تاَْلِف َعلَى اأْلَْظَهِر َواَل َيْضَمنَُها بِالتَّْفِريِط قَْطعًا ؛ اْلُمَمي َِز، فَإِنَّهُ يَْضَمنَُها بِاإْلِ

َط ُهَو الَِّذي أَْودََعهُ.  أِلَنَّ اْلُمفَر ِ

 ]بَاُب اْلغَْصِب[
 قاعدة:

 ،ُمتِْلِفِه اْلِقيَمِة إالَّ فِي ُصَوٍر: اْلَعْبدُ اْلُمْرتَدُّ ُكلُّ َما َجاَز َبْيعُهُ، َفعَلَى 

اَلةِ  ،َواْلُمَحاِربُ  ْحَصاُن فِي  ،َوتَاِرُك الصَّ ُر اإْلِ انِي اْلُمْحِصُن. َويُتََصوَّ َوالزَّ

.  َكافٍِر َزَنى َوُهَو ُمْحَصٌن، َواْلتََحَق بِدَاِر اْلَحْرِب فَاْستََرقَّ

: َوُكلُّ َما َوَجبَْت فِيِه اْلِقيَمةُ َعلَى ُمتِْلِفِه، َجاَز بَْيعُهُ إالَّ قَاَل اْلَمْرَعِشيُّ 

، فِي ُصوَ  َواْلَهْدُي اْلَواِجُب،  ،َواْلَمْسِجدُ  ،َواْلَوْقفُ ٍر: أُمُّ اْلَولَِد، َواْلُحرُّ

َحايَا  َواْلعَِقيقَةُ، َوَصْيدُ اْلَحَرِم َوَشَجُرهُ، َوُستُوُر اْلَكْعبَِة. ،َوالضَّ

 قاعدة:

ِ ُصَوٍر: َمْسأَلَةُ اْلَخْيِط كل  َمْن َغَصَب َشْيئًا َوَجَب َردُّهُ، إالَّ فِي ِست 

ْوحِ َواْلَخْلِط َحْيُث اَل تَْميِيَز، َواْلَخْمِر َغْيِر اْلُمْحتََرَمِة، َواْلعَِصي
ِر إذَا َواللَّ

َر فِي يَِدِه، ٍ َوالسَّاِدَسةُ: َحْرِبي  َغَصَب َماَل َحرْ  تََخمَّ َواَل َيْمِلُك بِاْلغَْصِب  بِي 

 إْذ اَل اْحتَِراَم ُهنَا.؛ إالَّ فِي َهِذِه الصُّوَرةِ 

 قاعدة:
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د ِ َواِجبَةٌ َعلَى اْلغَاِصِب بِاَل ِخاَلٍف، إالَّ ِفي ُصوَرةٍ َواِحدَةٍ.  ُمْؤنَةُ الرَّ

 َعْند اْلُمَحقَِّقيَن. (9)َوِهَي: اْلَخْمُر اْلُمْحتََرَمةُ، فَاْلَواِجُب فِيَها التَّْخِليَةُ 

َجاَرِة[   ]بَاُب اْْلِ
 قاعدة:

 اَل يَُجوُز أَْخذُ اأْلُْجَرِة َعلَى اْلَواِجِب إالَّ فِي ُصَوٍر: 

ْرَضاعُ. منها -  : اإْلِ

. ومنها -  : بَْذُل الطَّعَام ِلْلُمْضَطر ِ

 : تَعَلُُّم اْلقُْرآِن. ومنها -

ْزُق َعلَى اْلقََضاِء َوُهَو ُمْحتَاٌج َحْيُث تََعيََّن. ومنها -  : الر ِ

 : اْلِحَرُف َحْيُث تَعَيَّنَْت. ومنها -

ِل َشَهادَةٍ تَعَيَّنَْت َعلَْيِه ِبِخاَلِف َما إذَا َجاَءهُ ومنها - : َمْن دُِعَي إلَى تََحمُّ

ُل، َوبِِخاَلِف اأْلَدَاِء، فَإِنَّهُ فَْرٌض تَوَ  هَ َعلَْيِه، َوأَْيًضا َكاَلٌم يَِسيٌر اَل اْلُمتََحم ِ جَّ

ُكوِب.   أُْجَرةَ ِلِمثِْلِه. نََعْم لَهُ أَْخذُ اأْلُْجَرةِ َعَلى الرُّ

 ُجوُز أَْخذَُها َعلَى فُُروِض اْلِكفَايَِة، إالَّ اْلِجَهادَ َوَصاَلةَ اْلِجنَاَزةِ.يو

 :ضابط

ا تَعَلََّق بِبَدَنِ  اْلُحر  بِاْلِعَوِض اْختَِياًرا إالَّ فِي ثاََلِث  اَل يُقَابَُل َشْيٌء ِممَّ

 َوبُْضعَُها. ،َولَبَُن اْلَمْرأَةِ  ،ُصَوٍر َمْنَفعَتُهُ 

 ]بَاُب اْلِهبَِة[ 

 قاعدة

  ]َما َجاَز بَْيعُهُ، َجاَز ِهبَتُهُ، َوَما اَل فَََل[
ِل ثَََلُث ُصَوٍر:   َويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ

َجاَرةِ َواَل تُوَهُب. اْلَمنَافُِع تُبَاعُ  -  بِاإْلِ

                                                           
 .أي يخلي بينهما وبين صاحبها الذمي ( ـ5)
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ِة َيُجوُز بَْيعُهُ َسلًَما اَل ِهبَةً، َكَوَهْبتَُك أَْلَف ِدْرَهٍم فِي  - مَّ َوَما ِفي الذ ِ

ِتي ثُمَّ يُعَي ِنُهُ ِفي اْلَمْجِلِس   .ِذمَّ

عُ بِِه، َويَُجوُز َبْيعُهُ َكَماِل اْلَمِريِض. وَ  -  اْلَماُل الَِّذي اَل يَِصحُّ التََّبرُّ

 يُْستَثْنَى ِمْن الثَّانِي ُصَوٌر:وَ 

:  :ِمْنَها - َما اَل يَِصحُّ بَْيعُهُ ِلِقلَّتِِه، َكَحبَِّة ِحْنَطٍة، َوَنْحِوَها قَاَل النََّوِويُّ

 .يَِصحُّ ِهَبتُهُ بِاَل ِخاَلفٍ 

ِ فِي ومنها - بَاغِ، تَُجوُز ِهَبتُهُ َعلَى اأْلََصح  : ِجْلدُ اْلَمْيتَِة َقْبَل الد ِ

وْ   أِلَنََّها أََخفُّ ِمْن اْلَبْيعِ. ؛ َضِة فِي بَاِب اآْلِنيَةِ الرَّ

ِ ومنها - َرهُ فِي اأْلََصح  ِر َما تََحجَّ أِلَنَّ َحقَّ ؛ ، اَل يَِصحُّ َبْيُع اْلُمتََحج ِ

 اْلِمْلِك اَل يُبَاعُ، َوَيُجوُز ِهَبتُهُ. 

 .: الدُّْهُن النَِّجُس، َيُجوُز ِهَبتُهُ ومنها -

. : اْلَكْلبُ ومنها -  : يَِصحُّ ِهبَتُهُ، َنصَّ َعلَْيِه الشَّافِِعيُّ

تَْيِن َنْوَبتََها ِلأْلُْخَرى، َقْطعًا، َواَل ومنها - رَّ : يَِصحُّ ِهبَةُ إْحدَى الضَّ

 يَِصحُّ َبْيُع ذَِلَك، َواَل ُمقَابَلَتُهُ بِِعَوٍض. 

اْلُمْسِلِميَن لَهُ : الطَّعَاُم إذَا ُغنَِم فِي دَاِر اْلَحْرِب: تَِصحُّ ِهبَةُ ومنها -

 بَْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض، ِليَأُْكلُوهُ فِي دَاِر اْلَحْرِب اَل تَبَايُعُُهْم إيَّاهُ.

 قاعدة:

 اَل تَِصحُّ ِهبَةُ اْلَمْجُهوِل، إالَّ فِي ُصَوٍر:  

ْرِث، َكَما لَ منها - ْو : إذَا لَْم يَْعلَْم اْلَوَرثَةُ ِمْقدَاَر َما ِلُكل ٍ ِمْنُهْم ِمْن اإْلِ

َماُم: َواَل  افِِعيُّ فِي اْلفََرائِِض. قَاَل اإْلِ َخلََف َولَدَْيِن، أََحدُُهَما ُخْنثَى. ذََكَرهُ الرَّ

بُدَّ أَْن َيْجِرَي َبْيَنُهَما تََواُهٌب، َوإِالَّ لَبَِقَي اْلَماُل َعلَى ُصوَرةِ التََّوقُِّف َوَهذَا 

ُروَرةِ. َولَْو أَْخَرَج التََّواُهُب: اَل يَُكوُن إالَّ َعْن َجَها لٍَة. لَِكنََّها تُْحتََمُل ِللضَّ

ْت اْلِهبَةُ، َوإِْن َكاَن  بَْعُضُهْم نَْفَسهُ ِمْن اْلَبنِيَن َوَوَهبَهُ لَُهْم َعْن َجْهٍل. َصحَّ

ُروَرةِ  فَِة، ِللضَّ  .َمْجُهوَل اْلقَْدِر َوالص ِ

ْبغِ فِي : اْختِاَلُط الث َِماِر َواْلِحَجاَرةِ اْلَمدْ ومنها - فُونَِة فِي اْلَبْيعِ، َوالص ِ

ُحوا بِِه فِي َمَواِضِعِه.  اْلغَْصِب، َونَْحِوِه َعلَى َما َصرَّ
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 ]ِكتَاُب اْلفََرائِِض[ 
 :ضابط

 النَّاُس أَْقَساٌم: 

 قِْسٌم اَل يَِرُث َواَل يُوَرُث، َوُهَو اْلعَْبدُ َواْلُمْرتَدُّ.  -

 َوقََسٌم يُوَرُث َواَل يَِرُث، َوُهَو اْلُمَبعَُّض.  -

 َوقِْسٌم يَِرُث َواَل يُوَرُث، َوُهَو اأْلَْنِبيَاُء.  -

ا ذُِكَر. -  َوقِْسٌم يُوَرُث َوَيِرُث، َوُهَو َمْن لَْيَس بِِه َمانِع ِممَّ

 ضابط:

ِث قَْطعًا: فِي اأْلَْعيَاِن، وَ  اْلُحقُوِق، َوَبيَاِن اْلَواِرُث يَقُوُم َمقَاَم اْلُمَور ِ

ِ، فِي ِخيَاِر اْلَمْجلِ  ِه َعلَْيِه. َوَعلَى اأْلََصح  ِس، الطَّاَلِق اْلُمْبَهِم، َواْلَيِميِن اْلُمتََوجَّ

َجاَرةِ،، إذَا َماَت فِي أَ رِ يفَاِء اْلُمْستَأْجَ َواْستِ  َواَل يَقُوُم َمقَاَمهُ قَْطعًا فِي  ثْنَاِء اإْلِ

َكاةِ  اْلُمْبَهِم،ْعيِيِن الطَّاَلِق تَ  ِ، فِي اْلِبنَاِء َعلَى َحْوِل الزَّ  ،َواَل َعلَى اأْلََصح 

 ِ  َوأَْيَماِن اْلقََساَمِة، َواْلقَبُوِل فِي اْلَبْيعِ. ،َواْلَحج 

 ]فََصل ِ فِي اْلُحقُوِق اْلَمْوُروثَِة[

 ضابط:

 اْلُحقُوُق اْلَمْوُروثَةُ أَْقَساٌم: 

ةٌ، َسَواٌء َما َيثْبُُت ِلَجِميِعِهْم عَ  - لَى ااِلْشتَِراِك، َوِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهْم ِحصَّ

 تََرَك ُشَرَكاُؤَها ُحقُوقَُهْم أَْم اَل، َوُهَو اْلَماُل. 

َوَما َيثْبُُت لَُهْم َعلَى ااِلْشِتَراِك، َواَل َيْمِلُك أََحدُُهْم َعلَى ااِلْنِفَراِد َشْيئًا  -

 ِمْنهُ، َوُهَو اْلِقَصاُص. 

ثْبُُت ِلُكل ِِهْم، َوِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهْم اْستِيفَاُؤهُ ِبتََماِمِه، َوُهَو َحدُّ َوَما يَ  -

 اْلقَْذِف. 

َوَما يَثْبُُت لَُهْم، َوإِذَا َعفَا بَْعُضُهْم تََوفََّر َعلَى اْلَباقِيَن، َوُهَو َحقُّ  -

 الشُّْفعَِة.
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 ضابط:

تَهُ َواَل يَقَُع التََّواُرُث ِمْن الطََّرَفْيِن فِي  النََّسِب، إالَّ اْبَن اأْلَخِ، َيِرُث َعمَّ

ِه، َواْلَجدَّةُ ِلأْلُم ِ َولَدَ  تَِرثُهُ، َوَكذَِلكَ  اْلعَمُّ يَِرُث اْبنَةَ أَِخيِه، َواْبُن اْلعَم ِ ِبْنَت َعم ِ

ْوَجِة إالَّ اْلَمْبتُوتَةُ فِي اْلقَِديم تَِرثهُ   ، َواَل يَِرثَُها.بِْنتَِها، َواَل َعْكَس، َوفِي الزَّ

َواَل يَقَُع التََّواُرُث ِفي اْلَواَلِء ِمْن الطََّرفَْيِن، إالَّ فِيَما إذَا ثَبََت لَُكل ٍ 

يُّ َعْبدًا، ثُمَّ لَِحَق بِدَاِر اْلَحْرِب، ثُمَّ  م ِ ِمْنُهَما اْلَواَلُء َعلَى اآْلَخِر َكأَْن أَْعتََق الذ ِ

 .َواْستََرقَّ َسي ِدَهُ بَِسْبيٍ أَْو ِشَراٍء فَأَْعتَقَهُ  أَْسلََم اْلعَْبدُ اْلُمْعتَُق،

 :ضابط

ةِ اأْلَِشقَّاِء، إالَّ فِي اْلُمْشتََرَكِة.  اَل يَُساِوي الذََّكُر اأْلُْنثَى ِمْن اأْلُُخوَّ

 :ضابط

ْخَوةُ ِلأْلُم ِ َخالَفُوا َغْيَرُهْم فِي أَْشيَاَء: َيرِ  َوِهَي  هِ ثُوَن َمَع َمْن يُْدلُوَن بِ اإْلِ

َكأُْنثَاُهْم  َيِرُث ذََكُرُهْم اْلُمْنفَِردُ وَ  ،يَْحُجبُونََها ِمْن الثُّلُِث إلَى السُّدُِس  ،اأْلُمُّ 

اْلُمْنفَِردَةُ، َويَْستَِويَاِن ِعْند ااِلْجِتَماعِ، َويَُشاِركُهْم اأْلَِشقَّاُء فِي اْلُمْشتََرَكِة، 

 َويَِرُث. ُرُهْم يُْدِلي ِبَمْحِض أُْنثَىَوذَكَ 

 :ضابط

 ُكلُّ َجدَّةٍ فَِهَي َواِرثَةٌ، إالَّ ُمْدِليَةٌ، بِذََكٍر بَْين أُْنثََيْيِن.
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 :ضابط

في بَْعد أَْن يُْفَرَض لَهُ، إالَّ اْلَجدُّ  تعَِصيبالإلى اَل يَْنقَِلُب إلَى أََحٍد 

 اأْلَْكدَِريَّةُ.

 :قاعدة

اَل َيْجَمُع أََحدٌ بَْيَن فَْرَضْيِن أَْصاًل، َويَْجَمُع بَْين اْلَفْرِض َوالتَّْعِصيِب، 

ِ.(9)إالَّ فِي بِْنٍت: ِهَي أُْخٌت أِلَبٍ  ةِ فََقْط: فِي اأْلََصح   ، فَإِنََّها تَِرُث بِاْلبُنُوَّ

  فَائِدَةٌ:

 َشْخٌص ُوِلدَ ُمْسِلًما، َوَوِرَث ِمْن َكافٍِر.

يُّ َعْن َزْوَجٍة َحاِمٍل، فَتُْسِلَم اأْلُمُّ قَْبَل  َوُصوَرتُهُ: م ِ أَْن يَُموَت الذ ِ

 .اْلَوْضعِ 

 :ضابط

ْخَوة بَِمْنِزلَِة آبَاِئِهْم، إالَّ فِي َمَسائَِل:  أَْواَلدُ اْْلِ

: اَل َيِرثُوَن، ِبِخاَلِف آبَائِِهْم. ْخَوة ِلأْلُم ِ  اأْلُولَى: َولَدُ اإْلِ

يَةُ: يَْحُجُب اأْلََخَواِن اأْلُمَّ ِمْن الثُّلُِث إلَى السُّدُِس، ِبِخاَلِف الثَّانِ 

 أَْواَلِدِهَما.

ْخَوةَ  َواَل  ِلأْلُم ِ فِي اْلُمْشتََرَكةِ  الثَّاِلثَةُ: يَُشاِرُك اأْلََخَواِن اأْلَِشقَّاُء اإْلِ

ْخَوةِ اأْلَِشقَّاِء.  يَُشاِرُكُهْم أَْواَلدُ اإْلِ

ابِعَةُ  ْخَوةَ، َوَيْحُجُب أَْواَلدَُهْم.الرَّ  : اْلَجدُّ اَل َيْحُجُب اإْلِ

ُب أُْختَهُ  ُب أُْختَهُ، َواْبُن اأْلَخِ اَل يُعَص ِ أِلَنَُّهْم ِمْن ؛ اْلَخاِمَسةُ: اأْلَُخ يُعَص ِ

 اأْلَْرَحاِم.

 َ هُ، بَْل َولَدُ َخ ِلأْلَِب، َواَل يَْحُجبُه السَّاِدَسةُ: اأْلَُخ أِلََبَوْيِن، يَْحُجُب اأْل

 بِاأْلَخِ ِلأْلَِب. َولَدهُ  بُ ْحجَ يُ 

اتُُهْم َعَصبَاٍت، اَل يَِرثُوَن َشْيئًا،  السَّابِعَةُ: أَْواَلدُ اأْلَخِ إذَا َكاَنْت َعمَّ

 َوآبَاُؤُهْم يَِرثُوَن.

                                                           
 .هذه صورة لم أتبنيها فلينظر فيها ( ـ5)
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 ]بَاُب اْلَوَصايَا[ 
 :ضابط

 اَل يَِصحُّ اْلَوِصيَّةُ بُِكل ِ اْلَماِل إالَّ فِي ُصَوٍر:

 .َعتَقُوا اأْلُولَى: لَهُ َعبِيدٌ اَل َماَل لَهُ َغْيَرُهْم َوأَْعتَقَُهْم َوَماتُوا،

.:ِالثَّانِيَةُ   اْلُمْستَأَْمِن إذَا أَْوَصى ِبُكل ِ َماِلِه: َصحَّ

، فَأَْوَصى ِبُكل ِ َماِلِه: يَِصحُّ فِي  الثَّاِلثَةُ: َمْن لَْيَس لَهُ َواِرٌث َخاص 

 َوْجٍه.

 الن َِكاحِ[ ]ِكتَابُ  
ٌ ُشِرَعْت ِمْن َعْهِد آدََم إلَى اآْلَن، ثُمَّ تَْستَِمرُّ فِي اْلَجنَِّة،  لَْيَس َلنَا ِعبَادَة

يَماُن، َوالن َِكاحُ   .(5)إالَّ اإْلِ

 :ضابط

َم َمسُّهُ َواَل َعْكَس، إالَّ اْلفَْرَج فَإِنَّهُ  َم النََّظُر إَلْيِه: ُحر ِ ُكلُّ ُعْضٍو ُحر ِ

 َنَظُرهُ فِي َوْجٍه، َوَيُجوُز َمسُّهُ بِاَل ِخاَلٍف. يَْحُرمُ 

 قاعدة:

اَل يُبَاِشُر ُمْسِلٌم َعْقدَ َكافٍِر ِبغَْيِر ِوَكالٍَة، إالَّ اْلَحاِكَم، َواْلَماِلَك، َوَوِليَّ 

 َوَوِليَّ اْلَمْحُجوِر َعلَْيِه اْلُمْسِلِم.اْلُمْسِلَمِة أَْو اْلُخْنثَى،  اْلَماِلَكةِ 

 قاعدة:

ِ فِي تَْزِويجِ اأْلُْنثَى إالَّ فِي أََمِة السَِّفيِه.  اَل َمْدَخَل ِلْلَوِصي 

 :ضابط

ْجبَاِر أَْقَساٌم:  اْلَوِليُّ فِي اْْلِ

أََحدَُها: يَْجبُُر َويُْجَبُر َوُهَو اأْلَُب، َواْلَجدُّ فِي اْلبِْكر َواْلَمْجنُونَِة 

 .َواْلَمْجنُونِ 

حِ فِيِهَما.الثَّانِي: اَل يُْجبَ   ُر َواَل َيْجبُُر َوُهَو السَّي ِدُ فِي اْلَعْبِد، َعلَى اْلُمَرجَّ

 الثَّاِلُث: يَْجبُُر، َواَل يُْجبَُر: َوُهَو السَّي ِدُ فِي اأْلََمِة.

                                                           
 والذكر. ( ـ5)
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ابُِع: َعْكُسهُ، َوُهَو اْلَوِليُّ فِي السَِّفيِه.  الرَّ

ُج فِيَها اْلَحاِكُم وَ  ِ َوِر الَّتِي يَُزو   ِهَي ِعْشُروَن:[]الصُّ

أَْو َشْرًعا، بِأَْن َيُكوَن ِفيِه َماِنٌع: ِمْن ِصغٍَر، ؛ َعدَُم اْلَوِلي  ِحسًّا اأْلُولَى:

 ِمْنهُ. َواَل َوِليَّ أَْبعَدَ وٍن، أَْو فِْسٍق، أَْو َسفٍَه، أَْو ُجنُ 

ْم َيْنتَِه إلَى ُمدَّةٍ يُْحَكُم فَْقدُهُ بَِحْيُث اَل يُْعَلُم َمْوتُهُ، َواَل َحيَاتُهُ، َولَ  الثَّانِيَةُ:

 فِيَها ِبَمْوتِِه.

 إْحَراُمهُ. الثَّاِلثَةُ:

ابِعَةُ:  َعْضلُهُ. الرَّ

 َسفَُرهُ إلَى َمَسافَِة قَْصٍر. اْلَخاِمَسةُ:

اُن. السَّاِدَسةُ:  َحْبُسهُ ِبَحْيُث اَل يَِصُل إلَْيِه إالَّ السَّجَّ

ُزهُ.السَّابِعَةُ، َوالثَّاِمنَةُ: تََوارِ   يِه، َوتَعَزُّ

إذَا أََرادَ نَِكاَحَها ِلنَْفِسِه، أَْو  التَّاِسعَةُ، َواْلعَاِشَرةُ، َواْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ:

َوِر الثَّاَلِث،  ِطْفِلِه اْلعَاقِِل، أَْو َولَِد َولَِدِه، َوُهَو َغْيُر ُمْجبٍَر، فَإِنَّهُ يُْقبَُل فِي الصُّ

 ِن.َواَل َيتََولَّى الطََّرفَيْ 

 َواَل َجد . َمْحُجوِر، َحْيُث اَل أََب لَهُ أََمةُ الْ  الثَّانِيََة َعْشَرةَ:

 اْلَمْجنُونَةُ اْلبَاِلغَةُ، َحْيُث اَل أََب لََها َواَل َجد . الثَّاِلثََة َعْشَرةَ:

ابِعَةَ َعْشَرةَ: ِشيدَةِ، الَّتِي اَل َوِليَّ َلَها. الرَّ  أََمةُ الرَّ

 : أََمةُ َبْيِت اْلَماِل.َعْشَرةَ اْلَخاِمَسةَ 

 اأْلََمةُ اْلَمْوقُوفَةُ. السَّاِدَسةُ َعْشَرة:

ُمْستَْولَدَةُ اْلَكافِِر، َوُمدَبََّرتُهُ، َوُمَكاتََبتُهُ،  السَّابِعَةَ َعْشَرةَ إلَى اْلِعْشِريَن:

 َوَمْن ُعل َِق ِعتْقَُها بِِصفٍَة، إذَا ُكنَّ ُمْسِلَماٍت. 

َماِت الن َِكاحِ[]بَاُب   ُمَحرَّ
 :ضابط

َضاعِ َما يَْحُرُم ِمْن النََّسِب، إالَّ أَْربَعَةٌ:   يَْحُرُم ِمْن الرَّ



 تهذيب األشباه والنظائر                             

269 
 

 َوبِْنتَُها َوُمْرِضعَةُ أَِخيك َوَحِفيِدِك.  ،أُم  ُمْرِضعَِة َولَدَك

 :ضابط

 ِلْلفَْسخِ فِي الن َِكاحِ إذَا َعِلَمْت بَِها اْلمَ 
الن َِكاحِ، ْرأَةُ قَْبَل اْلعُيُوُب اْلُموِجبَةُ

ِ. فَاَل ِخيَاَر َلَها  إالَّ اْلعُنَّةَ َعلَى اأْلََصح 

 قاعدة:

 فِي أَْربَعِ ُصَوٍر: 
يَُجوُز إْخاَلُء الن َِكاحِ َعْن تَْسِميَِة اْلَمْهِر، إالَّ

ْض، َواْلَوِكيُل َعْن اْلَوِلي  َحْيثُ  ،اْلَمْحُجوَرةُ  ِ ِشيدَةُ إذَا لَْم تُفَو   ،اَل تَْفِويض َوالرَّ

ْوَجِة. ى أَقَلَّ ِمْن َمْهِر ِمثِْل الزَّ ْوُج اْلَمْحُجوُر إذَا اتَّفَقُوا َعلَى ُمَسمًّ  َوالزَّ

 قاعدة:

غَاِر، َوإِذَا  دَاِق، إالَّ فِي ُصوَرتَْيِن: نَِكاُح الش ِ اَل يَْفُسدُ الن َِكاُح بِفََساِد الصَّ

ةٍ، َعلَى أَنْ  َج اْلعَْبدُ ِبُحرَّ  تَُكوَن َرقََبتُهُ َصدَاقََها بِإِْذِن السَّي ِِد. تََزوَّ

 

 قاعدة:

:  القسمَمْن اْستََحقَّْت النَّفَقَةَ ِمْن َزْوَجٍة َغْيِر َرْجِعيٍَّة، اْستََحقَّْت كل  إالَّ

اْلَواِهبَةُ َوَمْن تََخلَّفَْت ِلَمَرٍض َوقَْد َسافََر بَجِميعِ نَِسائِِه، َواْلَمْجنُونَةُ الَّتِي 

يَُخاُف ِمْنَها اَل قَْسَم لََها، َوإِذَا لَْم يَْظَهْر ِمْنَها نُُشوٌز َواَل اْمتِنَاٌع، فَالنَّفَقَةُ 

 َواِجبَةٌ.

 ]بَاُب الطَََّلِق[
 :ضابط

َعلََّق الطَََّلَق ِبِصفٍَة، لَْم يََقْع دُوَن ُوُجوِدَها، إالَّ فِي َخْمِس  كل َمنْ 

 َمَسائَِل:

اأْلُولَى: إذَا قَاَل لََها: إذَا َرأَْيت اْلِهاَلَل فَأَْنِت َطاِلٌق: تَْطلُُق بُِرْؤَيِة 

 َغْيرَها لَهُ.

  .الثَّانِيَةُ: أَْنِت َطاِلٌق بِِرَضا فاَُلنٍ 

 ْنِت َطاِلٌق أَْمِس.الثَّاِلثَةُ: أَ 

ابِعَةُ: أَْنِت َطاِلٌق ِللسُّنَِّة َواْلبِْدَعِة.  الرَّ
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تَْطلُُق فِي اْلَحاِل فِي ؛ اْلَخاِمَسةُ: أَْنِت َطاِلُق َطْلقَةً َحَسنَةً َقبِيَحةً 

 اأْلَْربَعَِة.

 :ضابط

َنَكَح أُْختَْيِن اَل يَقَُع الطَّاَلُق َعلَى أُْختَْيِن َمعًا، إالَّ فِي اْلُمْشِرِك إذَا 

َوَطلَّقَُهَما فِي اْلُكْفِر ثاََلثًا ثاََلثًا، فَإِنَّهُ يَْنفُذُ، فَلَْو أَْسلََم لَْم يَْنِكْح َواِحدَةً إالَّ 

 بُْلِقينِيُّ أُْخَرى تَْخِريًجا:بُِمَحل ٍِل، َوَزادَ الْ 

 ،(5)اْلِعدَّةَ اَل تَْنقَِضي َوِهَي َما لَْو َطلََّق َزْوَجتَهُ َرْجِعيًّا فَعَاَشَرَها، فَإِنَّ 

ِ قَْدِرَها َولَهُ نَِكاُح أُْخِتَها، َوِحيَنئٍِذ:  ،َويَْلَحقَُها الطَّاَلقُ  ،َواَل يَُراِجُع بَْعدَ ُمِضي 

 يُْمِكُن إيقَاُع الطَّاَلِق َعلَْيِهَما َمعًا.

يََلِء[  ]بَاُب اْْلِ
 :ضابط

يََلُء إالَّ فِي َمَواِضَع:   اَل يُوقَُف اْْلِ

: إذَا آلَى ِمْن َصِغيَرةٍ اَل يُْمِكُن َوْطُؤَها، فَإِنَّهُ يُوقَُف َحتَّى منها -

 .يُْمِكَن، فَتُْضَرُب لَهُ اْلُمدَّةُ 

 : إياَلُء اْلُمْرتَد ِ ِمْن اْلُمْرتَدَّةِ فِي َزَمِن اْلِعدَّةِ. منهاو -

ْجِعيَِّة َمْوقُوٌف َعلَى - ْجعَِة. قُْلت: َوإِياَلُء اْلُمَطل ِِق ِمْن الرَّ  الرَّ

َهاِر[  ]بَاُب الظ ِ
 : ضابط

 لَْيَس لَنَا اْمَرأَةٌ يَِصحُّ ِظَهاُرَها َواَل تَِصحُّ َرْجعَتَُها إالَّ ثاََلَث:

ْبَهاِم  اأْلُولَى: اْلُمْبَهَمةُ فِي إْحدَاُكَما َطاِلٌق: اَل تَِصحُّ َرْجَعتَُها َمَع اإْلِ

 َويَِصحُّ ِظَهاُرَها.

نَا، اَل تَِصحُّ الثَّانِيَةُ، َوالثَّ  َمةُ َواْلبَائُِن اْلَحاِمُل ِمْن الز ِ اِلثَةُ: اْلُمَحرَّ

 َرْجَعتُُهَما َعلَى َرأْيٍ َضِعيٍف فِيِهَما، َويَِصحُّ ِظَهاُرُهَما قَْطعًا.

 ]بَاُب الل ِعَاِن[

                                                           
 ألن الرجعة عندهم ال تتم إال باللفظ. ( ـ5)
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 : ضابط

 أَْو َحَراًما.  اُن اَل يَُكوُن إالَّ َواِجبًاالل ِعَ 

ُل: ِلَنْفيِ   النََّسِب، َودَْفعِ َحد ِ اْلقَْذِف. فَاأْلَوَّ

 َوالثَّانِي: اْلَكاِذُب. 

َواْلقَْذُف: يَُكوُن َواِجبًا َوَحَراًما َوَجائًِزا. َويَْنفَِردُ الل ِعَاُن ِللنََّسِب بَِكْونِِه 

 َعلَى اْلفَْوِر إالَّ فِي َمْوِضعَْيِن: اْلَحْمُل لَهُ التَّأِْخيُر إلَى َوْضِعِه، َوَما إذَا

رهُ َعْنهُ.   اْحتَاَج إلَى قَْذٍف، فَإِنَّهُ يَُؤخ ِ

 َوُكلُّ ِلعَاٍن َغْيُر ذَِلَك، اَل َفْوَر فِيِه.

 :ضابط

ٌ تُلْ  ْبَل َزْوجٍ َوِحل َِها ِفي تَْحِريمَها قَ  َحُق بِاْلُمَطلَّقَِة ثاََلثًالَْيَس لَنَا اْمَرأَة

 َعلَى َوْجٍه َضِعيٍف. بَْعدَهُ إالَّ اْلُماَلَعنَةُ 
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 :ضابط

ِ بِالل ِعَاِن َعْن  لَْيَس لَنَا َمْجُهولٌ  اَل يَْستَْلِحقُهُ إالَّ َواِحدٌ ُمَعيٌَّن َغْيُر اْلَمْنِفي 

 اَل َيْستَْلِحقُهُ إالَّ نَافِيِه. ؛فَِراِش نَِكاحٍ َصِحيحٍ 

 ]بَاُب اْلِعدَِد[
 : ضابط

 اْلِعدَّةُ أَْقَساٌم:

ُل:   َمْعنًى َمْحٌض، َوِهَي: ِعدَّةُ اْلَحاِمِل.اأْلَوَّ

الثَّانِي: تَعَبُّدٌ َمْحٌض: َوِهَي: ِعدَّةُ اْلُمتََوفَّى َعْنَها َزْوُجَها، َولَْم يَْدُخْل 

بِي  الَِّذي  ِحِم، َوَمْوُطوَءةُ الصَّ بَِها، َوَمْن َوقََع َعَلْيَها الطَّاَلُق ِبيَِقيِن بََراَءةِ الرَّ

ِغيَرةُ الَّتِي اَل تَْحَبُل قَْطعًا.اَل يُولَدُ لِ   ِمثِْلِه، َوالصَّ

الثَّاِلُث: َما فِيِه اأْلَْمَراِن، َواْلَمْعَنى أَْغلَُب َوِهَي: ِعدَّةُ اْلَمْوُطوَءةِ الَّتِي 

ْن يُولَدُ ِلِمثِْلِه، َسَواٌء َكانَْت ذَاَت أَْقَراٍء أَْو أَْشُهٍر، فَإِنَّ مَ  ْعَنى يُْمِكُن َحبَلَُها ِممَّ

ِحِم أَْغلَُب ِمْن التَّعَبُِّد بِاْلعَدَِد اْلُمْعتََبِر.  بََراَءةِ الرَّ

ابُِع: َما فِيِه اأْلَْمَراِن َوالتَّعَبُّدُ أَْغلَُب َوِهَي ِعدَّةُ اْلَوفَاةِ ِلْلَمْدُخوِل بَِها  الرَّ

ُهِر، فَإِنَّ اْلعَدَدَ اْلَخاصَّ الَّتِي يُْمِكُن َحْملَُها َوتَْمِضي أَْقَراُؤَها فِي أَثْنَاِء اأْلَشْ 

 أَْغلَُب فِي التَّعَبُِّد.
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 قاعدة:

ْدَخاِل َولَْو فِي الدُّبُِر، أَْو اْستِ أَْو َفْسخٍ َبْعدَ اْلَوْطِء  ِمْن َطاَلقٍ  ُكلُّ فُْرقَةٍ 

 تُوِجُب اْلِعدَّةَ إالَّ فِي َمْوِضَعْيِن:اْلَماِء اْلُمْحتََرِم 

اَل يَْلَزُمَها اْلِعدَّةُ بَْل  ُسبِيَْت َوَزْوُجَها َحْرِبي   يَّةُ إذَااْلَحْربِ  أََحدُُهَما:

: يَْظَهُر ِمْن َكاَلِمِهْم ِفي  ااِلْستِْبَراُء، فَإِْن َكاَن َزْوُجَها ُمْسِلًما، فَقَاَل اْلبُْلِقيِنيُّ

يَِر ُوُجوُب اْلِعدَّةِ ِلُحْرَمِة َماِء اْلُمْسِلمِ  قَاَل: َواأْلَْرَجُح ِعْنِدي، ااِلْستِْبَراُء  ،الس ِ

يًّا ُرت َِب َعلَى َما  بَِحْيَضٍة ِلعُُموِم اأْلَْخبَاِر ِفي اْسِتْبَراِء اْلَمْسِبيَّاِت، قَاَل: أَْو ِذم ِ

 َسبََق َوأَْولَى ِفي ااِلْكتِفَاء ِبَحْيَضٍة.

ِضيُع َمثاًَل، إذَا اْستَْدَخْلت َزْوجَ  الثَّانِي: تُهُ ذََكَرهُ ثُمَّ فُِسَخ الن َِكاُح: فَاَل الرَّ

 ِعدَّةَ.

 :ضابط

فَاَل تَْبُطُل إالَّ إذَا َظَهَر َحْملَُها ِمْن  َضْت ِعدَّتَُها ِباأْلَْقَراءِ ُكلُّ َمْن اْنقَ 

بَِقَي  َواْلُمتََحي َِرةُ إذَا َزاَل تََحيُُّرَها َبْعدَ اْنِقَضاِء ِعدَّتَِها فََظَهَر أَنَّهُ  ِر ِزنًا،َغيْ 

لَُها، أَْو بِاأْلَْشُهِر فََكذَِلَك إالَّ بِاْلَحْمِل اْلَمْذُكوِر َوِبُوُجوِد  َعلَْيَها بَِقيَّةٌ تَُكم ِ

َحهُ َجَماَعةٌ.  اْلَحْيِض فِي اآْليَِسِة، َعلَى َما َرجَّ

 :ضابط

ِل إالَّ فِي َحْمِل اَل تَْنقَِضي اْلِعدَّةُ بِاأْلَْقَراِء أَْو اأْلَْشُهِر َمَع َوُجوِد اْلَحمْ 

نَا َوفِيَما لَْو أََحبََل َخِليَّةً بُِشْبَهٍة ثُمَّ نََكَحَها َوَوِطئََها َوَطلَّقََها فَاَل تَدَاُخَل،  ،الز ِ

اْنقََضْت بِِه ِعدَّةُ  الدََّم َوَجعَْلنَاهُ َحْيًضا فَتَْعتَدُّ َبْعدَ َوْضِعِه ِلْلِفَراِق، فَلَْو َرأَتْ 

. اْلِفَراِق َعلَى  اأْلَْرَجحِ َوَكذَا بِاأْلَْشُهِر قَالَهُ اْلبُْلِقيِنيُّ

 :ضابط

اَل يُْعتََبُر ِفي اْلِعدَّةِ أَْقَصى اأْلََجلَْيِن، إالَّ ِفيَما إذَا َطلََّق إْحدَى نَِساِئِه 

ْو ِر، أَ َوَماَت َقْبل ااِلْختِيَا َم َعلَى أَْكثََر ِمْن أَْربَعٍ َوَماَت َقْبل اْلَبيَاِن، أَْو أَْسلَ 

 َولَْم يَْدِر السَّابَِق.َماَت َزْوُج أُم ِ اْلَولَِد َوَسي ِدَُها 

 :ضابط

ةٌ تَْعتَدُّ بِقُْرأَْيِن، إالَّ اْلَمْوُطوَءةُ بُِشْبَهٍة َعلَى َظن ِ أَنََّها  لَْيَس لَنَا ُحرَّ

ْوُطوَءةُ بُِشْبَهٍة َعلَى َظن ِ إالَّ اْلمَ  ِبثاََلثَِة أَْقَراءٍ َمِة تَْعتَدُّ وال أ َزْوَجتُهُ اأْلََمةُ،

.ِ ةُ فِي اأْلََصح   أَنََّها َزْوَجتُهُ اْلُحرَّ
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 َضابٌِط:

ٌ تَْعتَدُّ ِللطَّاَلِق َوَنْحِوِه بِثاََلثَِة قُُروٍء، َوِلْلَمْوِت بَِشْهَرْيِن  لَْيَس َلنَا اْمَرأَة

َجْت ثُمَّ  ، فَإِنَّ أَْواَلدََها قَْبَل  َوَخْمَسِة أَيَّاٍم، إالَّ اللَِّقيَطةُ الَّتِي تََزوَّ ِ ق  ْت بِالر ِ أَقَرَّ

ْقَراِر أَْحَراٌر َوبَْعدَهُ أَِرقَّاٌء َوتَْعتَد  بِثاََلثَِة قُُروٍء ِللطَّاَلِق َونَْحِوِه، َوِلْلَوفَاةِ  اإْلِ

ِء، فَلَْم يَُؤث ِْر أِلَنَّ ِعدَّةَ اْلَوفَاةِ اَل تَتََوقَُّف َعلَى اْلَوطْ ؛ بَِشْهَرْيِن َوَخْمَسِة أَيَّامٍ 

يَّة ِفي ِزيَادَتَِها، َوتَُسلَّ َظنُّ الْ  ةِ، َويَُسافَُر ِبَها ِبغَْيِر إْذِن ُحر ِ ُم لَْياًل َوَنَهاًرا َكاْلُحرَّ

 َماِلِكَها.
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َضاعِ[  ]بَاُب الرَّ
 ضابط:

َضاُع أَْقَساٌم:  الرَّ

ُجِل َواَل َعلَى اْلَمْرأَةِ، َوُهَو َلبَُن  أََحدَُها: ُم اَل َعلَى الرَّ َما اَل يَُحر ِ

ُجلِ   َواْلَمْيتَِة، َواْلُمْرَضعِ بِِه َمْن لَهُ َحْواَلِن. ،َواْلُخْنثَى ،الرَّ

نَا الثَّانِي: ُجِل، َوذَِلَك َلبَُن الز ِ ُم َعلَى اْلَمْرأَةِ دُوَن الرَّ  ،َواْلِبْكرِ  ،َما يَُحر ِ

جْ  َجةُ َغْيُر اْلَمْدُخوِل بَِها ،َواْلُماَلَعنَةُ  ،َوالثَّي ِِب الَِّتي لَْم تَتََزوَّ  .(5)َواْلُمَزوَّ

ُجِل دُوَن اْلَمْرأَة َوُهَو: َما لَْو َرَضَع ِمْن  الثَّاِلُث: ُم َعلَى الرَّ َما يَُحر ِ

مَ   .(1)َعلَْيِه دُوَنُهنَّ  َخْمِس أََخَواٍت أَْو َبنَاٍت ِلَرُجٍل َخْمَس َرَضعَاٍت: ُحر ِ

ابُِع: ُم َعلَْيِهَما الرَّ  َوُهَو َواِضٌح.؛ َما يَُحر ِ

 ]بَاُب النَّفَقَاِت[
 قَاِعدَةٌ: 

َها تَِجُب اْلبَائِِن اْلَحاِمُل لََها نَفَقَةٌ بَِنص ِ اْلقُْرآِن، َوَهْل ِهَي ِلْلَحْمِل أِلَنَّ 

أِلَنََّها تَِجُب َعلَى اْلُموِسِر َوَغْيِرِه؟ ؛ َوتَْسقُُط ِبعَدَِمِه، أَْو لََها بَِسبَبِهِ  بُِوُجوِدهِ 

ُهَما  .الثَّاِني قَْواَلِن.أََصحُّ

 ]بَاُب اْلَحَضانَِة[
 : ضابط

 اأْلُمُّ أَْولَى بِاْلَحَضانَِة، إالَّ فِي ُصَوٍر: 

 تِِه، فَإِنَّهُ يُْلَزُم بِِه اأْلَُب. ِمْن اأْلََبَوْيِن ِمْن ِكفَالَ كل  إذَا اْمتَنَعَ  -

ا أَْو ُمْسِلًما، أَْو َمأْ  -   ُمونًا، َوِهَي ِبِخاَلِف ذَِلَك.َوإِذَا َكاَن اأْلَُب ُحرًّ

  أَْو يُِريدُ َسفََر نُْقلٍَة. -

َجْت.  -  أَْو تََزوَّ

ْت ِمْن إْرَضاِعِه، أَْو إذَا َكانَْت اأْلُمُّ َمْجنُونَةً، أَْو اَل َلبََن لََها، أَْو اْمتََنعَ  -

ْفعَِة أَْو بَِها بََرٌص أَْو ُجذَاٌم َكَما أَْفتَى بِِه َجَماَعةٌ.  أَْو َعْميَاَء َكَما َبَحثَهُ اْبُن الر ِ
                                                           

 تحت زوجها األول رضعتان، وثالث بعد طالقها ونكاحها زوجا آخر.أو يرضع منها وهي  ( ـ5)
 ومثله لو رضع من زوجتيه أو زوجاته من كل واحدة أقل من خمس رضعات. ( ـ1)
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 :ضابط

إذَا اْجتََمعَْت نَِساُء اْلقََرابَاِت، فَنَِساُء اأْلُم  أَْولَى، إالَّ فِي ُصوَرٍة َواِحدَةٍ: 

، فَإِنَّ اأْلُْخَت ِلأْلَِب أَْولَى، َوِهَي: إذَا اْجتََمعَْت  اأْلُْخُت ِلأْلَِب، َواأْلُْخُت ِلأْلُم ِ

 َعلَى اْلَجِديِد.
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 ]ِكتَاُب اْلِقَصاِص[ 
 : ضابط

 اْلقَتُْل أَْربَعَةُ أَْقَساٍم:

يَةَ، َواْلَكفَّاَرةَ، َوُهَو اْلقَتُْل اْلَعْمدُ  أََحدَُها: َما يُوِجُب اْلِقَصاَص، َوالد ِ

 اْلعُْدَواُن اْلُمَكافُِئ، َواَل َماِنَع.

انِي  الثَّانِي: ، َوالزَّ َما اَل يُوِجُب َواِحدًا ِمْنَها، َوُهَو قَتُْل اْلُمْرتَد ِ

 اْلُمْحَصِن، َوَنْحِوِهَما.

ُ  الثَّاِلُث: يَةَ َواْلَكفَّاَرةَ، دُوَن اْلِقَصاِص، َوُهَو اْلَخَطأ ، (9)َما يُوِجُب الد ِ

 َوِشْبهُ اْلَعْمِد، َوبَْعُض أَْنَواعِ اْلعَْمِد.

ابُِع: يَِة،َما يُوِجُب اْلِقَصاَص وَ  الرَّ َوِهَي: َما إذَا  اْلَكفَّاَرةَ، دُوُن الد ِ

ثِِه، َفَجنَ َعَلى آَخَر قَِصاٌص فِي  َوَجَب ِلَرُجلٍ  ى اْلُمْقتَصُّ النَّْفِس ِلَقتِْل ُمَور ِ

يَةفَقََطَع يَدَْيِه، فَإِنَّهُ لَيْ  َعلَى اْلقَاتِلِ  فَا، َولَْو أََرادَ لَْو عَ  َس لَهُ بَْعدَ ذَِلَك الد ِ

 فَلَهُ. اْلِقَصاصَ 

 :ضابط

افِئَْيِن، إالَّ فِي َعاقٍِل بَاِلغٍ قَتََل َعْمدًا، َوَجَب اْلقََودُ إذَا َكانَا ُمتَكَ كل 

 اأْلُُصوِل، َوإِذَا َوِرَث اْلقَاِتُل َبْعَض قَِصاِص اْلَمْقتُوِل.

 قاعدة:

، َوالشُُّهوِد إذَا بَاَشَرةٍ، إالَّ فِي اْلُمْكِرهاَل َيِجُب اْلِقَصاُص ِبغَْيِر مُ 

 َرَجعُوا.

 فائدة:

َماغُ  اْلَحْلُق، َونُْقَرةُ النَّْحِر، َواْلعَْيُن، َوأَْصُل اأْلُذُِن، وَ ؛ اْلَمقَاتُِل: الد ِ

ْحِليلُ  ،َواأْلَْخدَعُ، َواْلَخاِصَرةُ   ،َواْلِعَجانُ  ،َواْلَمثَانَةُ  ،َواأْلُْنثََيْينِ  ،َواإْلِ

ْدرُ  ْرعُ  ،َواْلَبْطنُ  ،َوالصَّ  َواْلقَْلُب. ،َوالضَّ

 قاعدة:

                                                           
ً لكنه من قوم عدو لنا فالكفارة فقط، وإنه كان من قوم بيننا وبينهم  ( ـ5) في قتل مؤمن؛ فإنه كان مؤمنا

 .ميثاق فالدية والكفارة فقط، وعليه يمكن جعل األقسام ستة
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ِ يُْعتَبَُر فِي اْلِقَصاِص: التََّساِوي َبْين اْلَجانِي َواْلَمْجنِ  َعلَْيِه، فِي  ي 

لَْم يَُكْن اْلَمْقتُوُل فِيَها ُكفًُؤا ِلْلقَاتِِل،  َحتَّى لَْو تََخلَّلَْت َحالَةٌ َواْلَواِسَطِة  الطََّرفَْينِ 

ا يُْدَرأُ بِالشُّْبَهِة، َوَنِظيُرهُ فِي ذَِلَك: ِحلُّ اأْلَْكل، يُْشتََرُط  لَْم يَِجْب اْلقََودُ أِلَنَّهُ ِممَّ

ا تَِحلُّ ذَبِيَحتُهُ فِي الطََّرفَْيِن َواْلَواِسَطةِ  فِيِه َكْونُ  ْيِد ِممَّ أِلَنَّ ؛ َراِمي الصَّ

ِل اْلعَاقِلَِة يُْعتََبُر الطََّرفَاِن،  َل فِي اْلَمْيتَاِت اْلُحْرَمةُ،اأْلَصْ  َوَكذَا فِي تََحمُّ

ٌ ِبِجنَايَِة اْلَغْيِر، فَِهيَ  اْلِقيَاِس، فَاْحِتيَط  َمْعدُولَةٌ َعنْ  َواْلَواِسَطةُ: أِلَنََّها ُمَؤاَخذَة

يَةُ: فَيُْعتَبَُر فِيَها َحاُل اْلَمْوِت، أِلَنََّها بَدٌَل  فِيَها،َكَما يُْحتَاُط ِفي اْلقََوِد، ا الد ِ َوأَمَّ

 ُمتْلٌَف، فَيُْعتَبَُر بَِوْقِت التََّلِف.

 قاعدة:

 َوَمْن اَل فَاَل.  َمْن قُِتَل بَِشْخٍص قُِطَع بِهِ 

َء َمثاًَل، فَإِنَّ  ِمنْ ثنَي َواْستُ  ِل: اْليَدَ الشَّالَّ َواَل  َصاِحبََها يَْقتُُل قَاتِلَهُ  اأْلَوَّ

ُء َكذَِلَك. ؛ يُْقَطعُ   أِلَنَّ َشْرَطَها أَْن يَُكوَن نِْصفًا ِمْن َصاِحبَها، َولَْيَسْت الشَّالَّ

َعْبِدِه فِي الطََّرِف، فَلَهُ الثَّاِني: َما إذَا َجَنى اْلُمَكاتُِب َعلَى ِمْن و

ِ.  نَّهُ اَل يُْقتَُل بِهِ َسَواٌء تََكاتََب َعلَْيِه أَْم اَل، َمَع أَ  اْلِقَصاصُ   َعلَى اأْلََصح 

 قاعدة:

َجَرى فِيِه اْلِقَصاُص،  َمْضبُوٌط ِمْن اأْلَْعَضاءِ  أَْو َحد   َما لَهُ َمْفِصلٌ 

 .َوَما اَل فَاَل 

ل: الْ فَِمْن  ْجاَلِن ِمْن اْلُكوعِ  يَدَانِ اأْلَوَّ ، َواْلِمْرفَقُ  ،َواْلَكْعبُ  ،َوالر ِ

ْكبَةُ،  َواْلَمْنِكُب، َواْلفَِخذُ، َوأَنَاِمُل اأْلََصابِع.  َوالرُّ

الذََّكُر، وَوِمْن اْلَمْضبُوِط: اْلعَْيُن، َواْلَجْفُن، َواْلَماِرُن، َواأْلُذُُن، 

نُّ لشُّْفَراِن، َوالشَّفَةُ، َوالل ِسَ َواأْلُْنثَيَاِن، َواأْلَْليَاِن، َوا َويَُراَجُع  اُن، َوقَْلُع الس ِ

 أَْهُل اْلِخْبَرةِ فِي َسل ِ اأْلُْنثََيْيِن، أَْو إْحدَاُهَما، َودَقُُّهَما. 

ْربَةُ.َوِمْن   الثَّانِي: َكْسُر اْلِعَظاِم، َودَقُّ اأْلُْنثََيْيِن، َواللَّْطَمةُ، َوالضَّ

 قَاِعدَةٌ:

َماِم، َواْستُثْنَِي ُصَوٌر:اَل   يُْستَْوفَى اْلِقَصاُص إالَّ بِِإْذِن اْْلِ

  .السَّي ِدُ يُِقيُم َعلَى َعْبِدِه اْلِقَصاصَ  اأْلُولَى:
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قَاَل اْبُن َعْبِد السَّاَلِم فِي َقَواِعِدِه: لَْو اْنَفَردَ، بَِحْيُث اَل يَُرى،  الثَّانِيَةُ:

:  يَْنبَِغي أَْن يُْمنََع ِمْنهُ  اَل ِسيََّما إذَا َعَجَز َعْن إثْبَاتِِه، َويَُوافِقُهُ قَْوُل اْلَماَوْرِديُّ

إنَّ َمْن َوَجَب لَهُ َحدُّ قَْذٍف، أَْو تَْعِزيٍر، َوَكاَن َبِعيدًا َعْن السُّْلَطاِن: لَهُ 

 اْستِيفَاُؤهُ إذَا قَِدَر َعلَْيِه بِنَْفِسِه.

ِ اأْلَْمُر بَِقتِْلِه، دُوَن اْلقَاتُِل فِي اْلحِ  الثَّاِلثَةُ: َماِم َواْلَوِلي  َراَبِة ِلُكل ٍ ِمْن اإْلِ

 ُمَراَجعَِة اآْلَخِر. 

 قاعدة: 

 َويُْستَثْنَى ِمْنَها ُصَوٌر يَتََعيَُّن فِيَها السَّْيُف:َل بَِشْيٍء قُِتَل بِِمثِْلِه، َمْن قَتَ 

 إذَا أَْوَجَرهُ َخْمًرا، َحتَّى َماَت. اأْلُولَى:

ْن يَْقتُلهُ َغاِلبًا. الثَّانِيَةُ:  إذَا قَتَلَهُ بِالل َِواِط، َوُهَو ِممَّ

 إذَا قَتَلَهُ بِِسْحٍر. الثَّاِلثَةُ:

ابِعَةُ:   إذَا َشِهدُوا بِِزنَا ُمْحِصٍن فَُرِجَم، ثُمَّ َرَجعُوا، َعلَى َوْجٍه. الرَّ

َع َسبُعٍ فِي َمِضيٍق، َفَهْل إذَا أَْنَهَشهُ أَْفَعى، أَْو َحبََسهُ مَ  اْلَخاِمَسةُ:

، َونَقَلَهُ  يَتَعَيَُّن ِللسَّْيِف، أَْو يُْقتَُل ِبِمثِْل َما فَعََل؟ َوْجَهاِن. َحَكاُهَما اْلَماَوْرِديُّ

ِ: تَْرِجيُح الثَّانِي. ْفعَِة، َواْلقَُموِليُّ بِاَل تَْرِجيحٍ. َوقَِضيَّةُ َكاَلِم اأْلَْذَرِعي   اْبُن الر ِ
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 :ضابط

 َمْن اْستََحقَّ اْلِقَصاَص، َفعَفَا َعْنهُ َعلَى َماِل فَُهَو َلهُ، إالَّ فِي ُصوَرٍة:

َرايَِة  َوِهَي: َولَهُ َما لَْو َجنَى َعلَى َعْبٍد فَأَْعتَقَهُ السَّي ِدُ ثُمَّ َماَت بِالس ِ

يَِة أَْو ِق َوأَْرُش اْلِجنَايَِة َوَرثَةٌ َغْيُر اْلُمْعتِ  فَإِنَّ ِلْلَوَرثَِة  أَْكثَُر،ِمثُْل الد ِ

أِلَنَّ أَْرَش اْلِجنَايَِة الَّتِي َوقَعَْت ؛ َكاَن ِللسَّي ِدِ  اَص، َولَْو َعَفْوا َعَلى َمالٍ اْلِقصَ 

 فِي ِمْلِكِه لَهُ.

 ]بَاُب اْلعَاقِلَِة[
 قاعدة: 

َغْيُرهُ، إالَّ فِي َجنَى ِجنَايَةً، فَُهَو اْلُمَطالَُب بَِها، َواَل يَُطالَُب بَِها  َمنْ كل 

 ُصوَرتَْيِن: 

  .تَْحِمل ِديَةَ اْلَخَطِأ، َوِشْبِه اْلَعْمدِ اْلعَاقِلَةُ  -

بِيُّ اْلُمْحِرُم إذَا قَتََل َصْيدًا أَْو اْرتََكَب ُموِجَب َكفَّاَرةٍ، فَاْلَجَزاُء  - َوالصَّ

، اَل فِي َماِلِه.  َعلَى اْلَوِلي 

دَِّة[  ]ِكتَاُب الر ِ
 قاعدة:

ُم، َوُمْنِكُر ِعْلِم اَل يُكَ  فَُّر أََحدٌ ِمْن أَْهِل اْلِقْبَلِة، َواْستُثْنَِي ِمْن ذَِلَك: اْلُمَجس ِ

 اْلُجْزئِيَّاِت. 

 َوقَاَل بَْعُضُهْم اْلُمْبتَِدَعةُ أَْقَساٌم:

ُل: ُ َعْنَها اأْلَوَّ ْلِم َوُمْنِكِر عِ  ،َما نَُكف ُِرهُ قَْطعًا، َكقَاِذِف َعائَِشةَ َرِضَي اَّللَّ

َمِة، َواْلقَائِِل بِِقدَِم اْلعَالَِم.  اْلُجْزئِيَّاِت، َوَحْشِر اأْلَْجَساِد، َواْلُمَجس ِ

َما اَل نَُكف ُِرهُ َقْطعًا، َكاْلقَائِِل بِتَْفِضيِل اْلَماَلِئَكِة َعلَى اأْلَْنبِيَاِء،  الثَّانِي:

ٍ َعلَى أَبِي َبْكٍر.  َوَعِلي 

ابُِع: : التَّْكِفيُر، أَْو َعدَُمهُ، مَ  الثَّاِلُث، َوالرَّ ا فِيِه ِخاَلٌف، َواأْلََصحُّ

 ِ َح اْلبُْلِقينِيُّ التَّْكِفيَر، َواأْلَْكثَُروَن: َعدََمهُ. َوَساب  َكاْلقَائِِل بَِخْلِق اْلقُْرآِن َصحَّ

َح اْلَمَحاِمِليُّ التَّْكِفيَر َواأْلَْكثَُروَن َعدَُمهُ.  الشَّْيَخْيِن، ُصح ِ

 :ضابط
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 ُمْنِكُر اْلُمْجَمعِ َعَلْيِه أَْقَساٌم:

يِن  أََحدَُها: ، َوُعِلَم ِمْن الد ِ َما نَُكف ُِرهُ قَْطعًا، َوُهَو َما فِيِه نَص 

ْساَلِم الظَّاِهَرة، الَّتِي يَْشتَِرُك فِي  ُروَرةِ، بِأَْن َكاَن ِمْن أُُموِر اإْلِ بِالضَّ

َكاةِ كَ  تَها اْلَخَواصُّ َواْلَعَوامُّ،َمْعِرفَ  اَلةِ، َوالزَّ ِ، َوتَْحِريم  ،الصَّ ْوِم، َواْلَحج  َوالصَّ

نَا، َونَْحِوِه.  الز ِ

، َواَل نَصَّ  الثَّانِي: َما اَل نَُكف ُِرهُ قَْطعًا، َوُهَو َما اَل َيْعِرفُهُ إالَّ اْلَخَواصُّ

ِ بِاْلِجَماعِ قَْبل اْلُوقُوِف.  فِيِه: َكفََساِد اْلَحج 

ِ، َوُهَو اْلَمْشُهوُر اْلَمْنُصوُص َعلَْيِه،  الثَّاِلُث: َما يَُكفَُّر بِِه َعلَى اأْلََصح 

ُروَرةِ، َكِحل ِ اْلبَْيعِ   .الَِّذي لَْم يَْبلُْغ ُرتْبَةَ الضَّ

ابُِع: َ  الرَّ ، َوُهَو َما فِيِه َنص  لَِكنَّهُ َخِفي  َما اَل نَُكف ُِرهُ َعلَى اأْل َغْيُر  َصح 

ْلِب. ْنِت ااِلْبِن السُّدُسَ ْسِتْحقَاِق بِ َمْشُهوٍر، َكا  َمَع ِبْنِت الصُّ

 :ضابط

بِيَّ اْلُمَمي َِز،  ْت ِردَّتُهُ َجْزًما، إالَّ الصَّ ُكلُّ َمْن َصحَّ إْساَلُمهُ، َصحَّ

حِ، َواَل تَِصح  ِردَّتُهُ.  إْساَلُمهُ َصِحيٌح َعلَى َوْجٍه ُمَرجَّ

 قاعدة:

 فَِفْعلُهُ إيَماٌن، َوَما اَل فَاَل.َما َكاَن تَْرُكهُ ُكْفًرا، 

 ]بَاُب التَّْعِزيِر[
  قاعدة:

َر أَْو فِيَها أََحدُُهَما، فَاَل:َمْن أَتَى َمْعِصيَةً اَل     َحدَّ فِيَها َواَل َكفَّاَرةَ ُعز ِ

ل ُصَوٌر:  َويُْستَثْنَى ِمْن اأْلَوَّ

  ذَُوو اْلَهْيئَاِت فِي َعثََراِتِهْم. :اأْلُولَى

ُر  الثَّانِيَةُ: ِ الْ اأْلَْصُل اَل يُعَزَّ  .َكَما اَل يَُحدُّ ِبقَْذفِهِ  ،فرعبَِحق 

ةٍ، بَْل يُْنَهى،  الثَّاِلثَةُ: َل َمرَّ ُر أَوَّ إذَا َوِطَئ َحِليَلتَهُ فِي دُبُِرَها اَل يَُعزَّ

رَ   .َوإِْن َعادَ ُعز ِ

ابِعَةَ: فَقَتَلَهُ فِي تِْلَك  نٌ ُهَو ُمْحصَ ي بَِزْوَجتِِه، وَ إذَا َرأَى َمْن َيْزنِ  الرَّ

َمام أِلَْجِل اْلَحِميَِّة، َواْلغَْيظِ  ،اْلَحالَِة، فَاَل تَْعِزيَر َعَلْيهِ   .َوإِْن اْفتَاَت َعلَى اإْلِ
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ْميِ، َضَربَهُ  اْلَخاِمَسةُ: إذَا نََظَر إلَى بَْيِت َغْيِرِه، َولَْم َيْرتَِدْع بِالرَّ

 اَلحِ َونَاَل ِمْنهُ َما يُْرِدُعهُ.َصاِحُب اْلبَْيِت بِالس ِ 

َماُم  السَّاِدَسةُ: ة إلَى اْلِحَمى الَِّذي َحَماهُ اإْلِ إذَا دََخَل َواِحدٌ ِمْن أَْهِل اْلقُوَّ

عَفَِة، َونَْحِوِهمْ   م وإنه كان عاصياً.فََرَعى ِمْنهُ، ال تعزير وال ُغر ِللضَّ

ةٍ.إذَا اْرتَدَّ، ثُمَّ أَْسلََم  السَّابِعَةُ: َل َمرَّ ُر أَوَّ   فَإِنَّهُ اَل يُعَزَّ

ةٍ، بَْل ال إذَا َكلََّف السَّي ِدُ َعْبدَهُ َما الثَّاِمَنةُ: َل َمرَّ ُر أَوَّ  يُِطيُق: اَل يَُعزَّ

َر.   يُقَاُل لَهُ: اَل تَعُْد، فَإِْن َعادَ ُعز ِ

 نَفَقَتََها ِبُطلُوعِ اْلفَ  التَّاِسعَةُ:
ْوَجةُ ْجِر. قَاَل فِي الن َِهايَِة: إذَا َطلَبَْت الزَّ

ْوَج إْن قَِدَر َعلَى إَجابَِتَها، فَُهَو َحتٌْم َواَل َيُجوُز تَأِْخيُرهُ،  الَِّذي أََراهُ أَنَّ الزَّ

 َوإِْن َكاَن اَل يُْحبَُس َواَل يَُوكَُّل بِِه، َوَلِكْن يَْعِصي ِبَمْنِعِه.

ُروا َعلَى َض أَْهُل اْلبَْغيِ بِ إذَا َعرَّ  اْلعَاِشَرةُ: َماِم: لَْم يَُعزَّ ِ اإْلِ َسب 

ْوَضةِ  ِ ِمْن َزَوائِِد الرَّ أِلَنَّهُ ُربََّما َكاَن ُمَهي ًِجا ِلَما ِعْندَُهْم، َفيَْنَفتُِح ؛ اأْلََصح 

 بَِسبَبِِه بَاُب اْلِقتَاِل.
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 :(5)َويُْستَثْنَى ِمْن الثَّانِي ُصَورٌ 

 .(1)فِيِه التَّْعِزيُر، َمَع اْلَكفَّاَرةِ  اْلِجَماُع فِي َرَمَضانَ  اأْلُولَى:

ُر فَاِعلُهُ بِاَل ِخاَلٍف، َمَع أَنَّ فِيِه اْلَكفَّاَرةَ  الثَّانَِيةُ:  ِجَماعُ اْلَحاِئِض: يُعَزَّ

 نَْدبًا، أَْو ُوُجوبًا.

 .(4)اْلُمَظاِهُر: َيِجُب َعلَْيِه التَّْعِزيُر َمَع اْلَكفَّاَرةِ  الثَّاِلثَةُ:

ابِعَةُ: َوَجَب َعلَْيِه  ا َقتََل َمْن اَل يُقَادُ بِِه، َكاْبنِِه، َوَعْبِدِه،إذَ  الرَّ

 َمَع اْلَكفَّاَرةِ.التَّْعِزيُر،

 اْليَِميُن اْلغَُموُس: فِيَها التَّْعِزيُر َمَع اْلَكفَّاَرة. اْلَخاِمَسةُ:

 ]بَاُب اْلِجَهاِد[
 قاعدة:

 اَل يَُجوُز ِلْلُمْسِلِم أَْن يَْدفََع َمااًل إلَى اْلُكفَّاِر اْلُمَحاِرِبيَن إالَّ فِي ُصَوِر: 

  .ِجَهٍة، َواَل َطاقَةَ لَُهْم بِهِ  كل إذَا أََحاَط اْلعَدُوُّ بِاْلُمْسِلِميَن ِمنْ  -

 ُؤُهْم. َوإِذَا َكاَن فِي أَْيِديهْم أَْسَرى ِمْن اْلُمْسِلِميَن، َيِجُب اْفتِدَا -

ٌ ُمْسِلَمةٌ فِي َزَمِن اْلُهْدنَِة: َوَجَب دَْفُع َمْهٍر إلَى  - َوإِذَا َجاَءْت اْمَرأَة

 َزْوِجَها، ِفي قَْوٍل َضِعيٍف.

 ]بَاُب اْلقََضاِء[
 ضابط:

َرُة، َواْبُن السَِّبيِل،َِل ُُيَْبُس اْلَمرِيُض، َوالْ   ُُيَْبُس َبْل يُ وَكَُّل ِِبِْم، َوَِل  ُمَخدَّ
 إِلَّ ِف َدْيٍن َوَجَب ِبَُعاَمَلِتِه. اْلوَِكيُل َوَِل اْلَقيِ ُم 

قَاَل ُشَرْيٌح: َواَل يُْحَبُس اْلَكِفيُل إذَا َغاَب اْلَمْكفُوُل، َحْيُث اَل يَِجُب َعلَْيِه 

ِ إْحَضاُرهُ، َواَل يُْحَبُس اْلُمْمتَنُِع ِمْن أَدَاِء اْلَكفَّاَراِت ِفي اأْلَصَ  َها تَُؤدَّى أِلَنَّ ؛ ح 

َكاةِ َواْلعُُشوِر. بَِغْيِر اْلَماِل،  ِبِخاَلِف الزَّ

                                                           
 وهي ما فيها حد أو كفارة ويعزر. ( ـ5)
 لم يفعله. @والصحيح أنه ال يعزر ألن النبي  ( ـ1)
َر َواِحدًا ِمْنُهْم. @الصحيح أنه ال يعزر َوقَْد َظاَهَر فِي َعْصِرِه  ـ (4)  َجَماَعةٌ، َولَْم يَِرْد أَنَّهُ َعزَّ
 



                                                                                                                           

 تهذيب األشباه والنظائر

284 
 

 قاعدة:

َمْن َحبََسهُ اْلقَاِضي اَل َيُجوُز إْطاَلقُهُ إالَّ بِِرَضى َخْصِمِه أَْو ثُبُوِت 

،َوِزيدَ َعلَْيِه: أَْو يَُؤد ِ  فَلَِسِه، ِ أَنَّهُ قَْد يُتْلَُف َواْستُْشِكَل بِ  َي َما َعلَْيِه ِمْن اْلَحق 

، َفيَفُوُت َحقُّهُ. ِ  قَْبل ُوُصوِلِه إلَى اْلُمْستَِحق 

َولَْو ادََّعى َشْخٌص: أَنَّ لَهُ َعلَى َمْسُجوٍن َحقَّا: َجاَز إْخَراُجهُ ِمْن 

 اْلَحْبِس ِلَسَماعِ الدَّْعَوى بَِغْيِر إْذِن الَِّذي ُحبَِس لَهُ.

  

 ]بَاُب الشََّهادَاِت[ 
 قاعدة:

ِل، إالَّ فِي  َو ُمْعتََبٌر ِعْندَ اأْلَدَاءِ فَهُ  اِهدِ ُكلُّ َما ُشِرَط فِي الشَّ  اَل التََّحمُّ

 الن َِكاحِ.

 :ضابط

ْعَساِر، َوَعلَى  ُ َعلَى اإْلِ اْلِخْبَرةُ اْلبَاِطنَةُ تُْعتََبُر فِي ثاََلٍث: الشََّهادَة

 اْلعَدَالَِة، َوَعلَى أَْن اَل َواِرَث لَهُ.

 قاعدة:

 اَل تُْقَبُل، إالَّ فِي ثاََلثَِة َمَواِضَع: الشََّهادَةُ َعلَى النَّْفيِ 

ْعَساِر. أََحدَُها:  الشََّهادَةُ َعلَى أَْن اَل َماَل لَهُ، َوِهَي َشَهادَةُ اإْلِ

 الشََّهادَةُ َعلَى أَْن اَل َواِرَث لَهُ. الثَّانِي:

أَْن يُِضيفَهُ إلَيى َوْقيٍت َمْخُصيوٍص، َكيأَْن يَيدَِّعَي َعلَْييِه بِقَتْيٍل أَْو  الثَّاِلُث:

إتاَْلٍف أََوَطاَلًق فِي َوْقِت َكذَا، فَيَْشَهدُ لَهُ بِأَنَّهُ َميا فَعَيَل ذَِليَك فِيي َهيذَا اْلَوْقيِت، 

 ِ  .(5)فَإِنََّها تُْقبَُل فِي اأْلََصح 

 :ضابط

 :بُِشُروطٍ  اْلُحقُوِق اْلَماِليَِّة إالَّ  اَل تُْقَبُل الشََّهادَةُ فِي

ِ اْلَمْشُهود بِِه. أََحدَُها:  تَقَدُُّم الدَّْعَوى بِاْلَحق 

 اْستِْدَعاُء اْلُمدَِّعي أَدَاَءَها ِمْن الشَّاِهد. الثَّانِي:
                                                           

 أما لو شهد مطلقا أنه لم يفعل لم تقبل. ( ـ5)
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فِي  إْصغَاُء اْلَحاِكِم إلَْيِه َواْستَِماُعَها ِمْنهُ، َوَهْل يُْشتََرُط إْذنُهُ  الثَّاِلُث:

 اأْلَدَاِء؟ فِيِه نََظٌر، َوُهَو ِمْن اأْلَدَِب اْلَحَسِن.

ابُِع: لَْفَظةُ " أَْشَهدُ " فَاَل يَْكِفي َغْيُرَها: َكأَْعلَُم َوأَْجِزُم َعلَى  الرَّ

 الصَِّحيحِ. 

ااِلْقتَِصاُر َعلَى َما ادََّعاهُ اْلُمدَِّعي، فَلَْو ادََّعى بِأَْلٍف فََشِهدَ  اْلَخاِمُس:

يَادَةُ َقْطعًا، َوفِي ثُبُوِت اأْلَْلِف اْلُمدََّعى ِبَها ِخاَلفٌ   .بِأَْلفَْيِن، لَْم تَثْبُْت الز ِ

يَ أَْن  السَّاِدُس: ًحا بِِه َحتَّ  َشاِهدٍ كل  يَُؤد ِ لَهُ ُمَصر ِ  ى لَْو قَالَ َما تََحمَّ

َوِبذَِلَك أَْشَهدُ أََوأَْشَهدُ بِِمثِْل َما َشِهدَ بِِه لَْم يُْسَمْع َحتَّى  َشاِهدٌ بَْعد أَدَاِء َغْيِرِه:

لَهُ  َح بَِما تََحمَّ  أِلَنَّ َهذَا إْخبَاٌر َوَلْيَس بِأَدَاٍء.؛يَُصر ِ

قَاِق اِكِم، َفلَْو َشِهدَ بِاْسِتحْ أَْن يَْنقَُل َما َسِمعَهُ أَْو َرآهُ إلَى اْلحَ  السَّابُِع:

 لَْم يُْسَمْع. ؛وَزْيٍد َكذَا َعلَى َعْمر

 :ضابط

  -اَل تُْقَبُل َشَهادَةُ التَّائِِب قَْبَل ااِلْستِْبَراِء، إالَّ ِفي ُصَوٍر: 

نَا إذَا َوَجَب َعلَْيِه اْلَحدُّ ِلعَدَِم تََماِم اْلعَدَِد َوتَاَب، أََحدَُها: يُْقَبُل  َشاِهدُ الز ِ

 فِي اْلَحاِل ِمْن َغْيِر اْستِْبَراٍء َعلَى اْلَمْذَهِب.

 قَاِذُف َغْيِر اْلُمْحِصِن. :الثَّانِي

بِيُّ إذَا فَعََل َما يَْقتَِضي تَْفِسيَق اْلبَاِلغِ، ثُمَّ تَاَب َوبَلََغ تَاِئبًا:  الثَّاِلُث: الصَّ

 لَْم يُْعتَبَْر فِيِه ااِلْستِْبَراُء.

ابُِع: . ذََكَرهُ  الرَّ َمْخِفيُّ اْلِفْسِق إذَا تَاَب َوأَقَرَّ َوَسلََّم َنْفَسهُ ِلْلَحد ِ

. ويَانِيُّ  اْلَماَوْرِديُّ َوالرُّ

 .اْلُمْرتَدُّ. ذََكَرهُ اْلَماَوْرِديُّ  اْلَخاِمُس:

ا اَل يُْحتَاُج ِفيِه إلَى ااِلْستِ   ْبَراِء فِي َغْيِر الشََّهادَةِ:َوِممَّ

َعَصى، فَلَْو أََجاَب بَْعد ذَِلَك  لَْيِه اْلقََضاُء، َواْمتَنَعَ اْلقَاِضي إذَا تَعَيََّن عَ  -

اًل. ؛ ُول َِي َولَْم يُْستَْبَرأْ  ِ  أِلَنَّهُ اَل يَْمتَنُِع إالَّ ُمتَأَو 

َج بَْعدَ  -   ذَِلَك َصحَّ بِاَل اْسِتْبَراٍء.َواْلَوِليُّ إذَا َعَضَل َعَصى، فَلَْو َزوَّ

 َواْلغَاِرُم فِي َمْعِصَيتِِه يُْعَطى إذَا تَاَب. -
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 قاعدة:

ُكلُّ أَِميٍن: ِمْن ُمْرتََهٍن، َوَوِكيٍل، َوَشِريٍك، َوُمقَاِرٍض، َوَوِلي  َمْحُجوٍر، 

َوَغْيِرِهْم، يَُصدَُّق  يٍط، َوُمْستَأَْجٍر، َوأَِجيٍر،َوُمْلتَِقٍط لَْم َيتََملَّْك، َوُمْلتَِقِط لَقِ 

يِن فِي التَّلَِف َعلَى ُحْكِم اأْلََمانَِة إْن لَْم يَْذُكر َسبَبًا أَْو ذََكَر َسبَبًا َخِفيًّا، بِاْليَمِ 

فَإِْن ذََكَر َسبَبًا َظاِهًرا َغْيَر َمْعُروٍف فَاَل بُدَّ ِمْن إثْبَاتِِه، أَْو ُعِرَف ُعُموُمهُ لَْم 

َق ِبَيِمينِِه. يُْحتَْج إلَى يَِميٍن، أَْو ُعِرَف دُوَن ُعُموِمِه صُ   د ِ

وَُكلُّ أَِمٍْي ُمَصدٌَّق ِف َدْعَوى الرَّدِ  َعَلى َمْن ائْ َتَمَنُه إمَّا َجْزًما، َأْو َعَلى 
 اْلَمْذَهِب، إِلَّ اْلُمْرَتََِن َواْلُمْسَتْأِجَر.

 قاعدة:

أِلَنَّ  اْلغَاِرِم؛ ، فَاْلقَْوُل قَْولُ إذَا اْختَلََف اْلغَاِرُم َواْلَمْغُروُم لَهُ فِي اْلِقيَمةِ 

تِِه.  اأْلَْصَل َبَراَءةُ ِذمَّ

 قاعدة:

فَاْلقَْوُل َقْوُل الدَّافِعِ، إالَّ فِي  فُِع َواْلقَابُِض فِي اْلِجَهِة،إذَا اْختَلََف الدَّا

 ُصَوٍر:

ٍض، بَعََث إلَى بَْيِت َمْن اَل دَْيَن َعلَْيِه َشْيئًا، ثُمَّ قَاَل: َبعَثْتُهُ ِبِعوَ  اأْلُولَى:

 فَاْلقَْوُل َقْولُهُ.  ؛َوأَْنَكَر اْلَمْبعُوُث إلَْيهِ 

َل َزَكاةً َوتََناَزَع ُهَو َواْلقَابُِض فِي اْشتَِراِط  الثَّانِيَةُ: التَّْعِجيِل َعجَّ

َق اْلقَابِضُ  . ُصد ِ  َعلَى اأْلََصح 

ادََّعى دَْفعَهُ قَْرًضا،  َسأَلَهُ َسائٌِل َوقَاَل: إن ِي فَِقيٌر، فَأَْعَطاهُ، ثُمَّ  الثَّاِلثَةُ:

َق اْلفَِقيُر؛  َوأَْنَكرَ  أِلَنَّ الظَّاِهَر َمعَهُ، ِبِخاَلِف َما إذَا لَْم يَقُْل إن ِي اْلفَِقيُر ُصد ِ

 .فَِقيٌر، فَاْلقَْوُل قَْوُل الدَّافِعِ 

 قاعدة: 

ِد  إذَا نََكَل اْلُمدََّعى َعلَْيِه ُردَّْت اْليَِميُن َعلَى اْلُمدَِّعي َواَل يُْحَكُم ِبُمَجرَّ

 :النُُّكوِل إالَّ فِي ُصَورٍ 

َكاةَ ِمْن اْلَماِلِك فَادََّعى أَنَّهُ بَادََر فِي أَثْنَاِء منها - : إذَا َطلََب السَّاِعي الزَّ
اْلَحْول، َواتََّهَمهُ السَّاِعي: يَُحل ِفُهُ، نَْدبًا، َوقِيَل: ُوُجوبًا، فَعَلَى َهذَا إذَا نََكَل، 
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َكاةُ وَ  اَل َيْحِلُف السَّاِعي َواَل َواْلُمْستَِحقُّ َغْيُر َمْحُصوٍر أُِخذَْت ِمْنهُ الزَّ
َمامُ   .اإْلِ

يُّ إذَا َغاَب َوَعادَ ُمْسِلًما َوادََّعى أَنَّهُ أَْسلََم قَْبَل السَّنَِة ومنها - م ِ : " الذ ِ
 َوأَْنَكَر َعاِمُل اْلِجْزيَِة فَِفيِه َما فِي السَّاِعي.

ْو َمْنُصوبُهُ َعلَى : إذَا َماَت َمْن اَل َواِرَث لَهُ، فَادََّعى اْلَحاِكُم أَ ومنها -
إْنَساٍن بِدَْيٍن ِلْلَمي ِِت َوَجدَّ فِي تَْذِكَرتِِه فَأَْنَكَر َوَنَكَل فَِقيَل: يُْقَضى بِالنُُّكوِل 

افِِعيُّ أَنَّهُ يُْحَبُس َحتَّى يُِقرَّ أَْو َيْحِلَف. َح الرَّ  َوَصحَّ

ْسِجِد أَْو ِلْلَوْقِف َوَنَكَل : قَي ُِم اْلَمْسِجِد َواْلَوْقِف إذَا ادََّعى ِلْلمَ ومنها -
 :ِ افِِعي  اْلُمدََّعى َعلَْيِه فََهْل يَُردُّ َعلَى اْلُمبَاِشِر؟ أَْوُجهٌ. أَْرَجُحَها ِعْندَ الرَّ
التَّْفِرقَةُ بَْيَن أَْن يَُكوَن بَاَشَر َسبََب ذَِلَك ِبنَْفِسِه فَتَُردُّ أَْو اَل فَاَل، فَلَْو ادََّعى 

ْلَوْقِف َوَنَكَل، اَل تَُردُّ ثُمَّ ِقيَل يُْقَضى بِالنُُّكوِل َوقِيَل يُْحَبُس َحتَّى إتاَْلَف َماِل ا
 يُِقرَّ أَْو َيْحِلَف. 

ْنبَاِت بِاومنها - لدََّواِء ُحل َِف، فَإِْن أَبَى : لَْو ادََّعى اأْلَِسيُر اْستِْعَجاَل اإْلِ
 بِالنُُّكوِل. الشَّافِِعيُّ أَنَّهُ يُْقتَُل َوَهذَا قََضاءٌ نَصَّ 

 :ضابط
ُكلُّ َمْن ثَبََت لَهُ َيِميٌن فََماَت، فَإِنََّها تَثْبُُت ِلَواِرِثِه إالَّ فِي ُصوَرةٍ: 

ْوَجةُ نَقَْلتَِني، فَقَاَل َبْل أَِذْنت ِلَحاَجةٍ  فَإِنَّهُ يَُصدَُّق فَإِْن  ،َوِهَي: َما إذَا قَالَْت الزَّ
 ْل ِهَي َعلَى اْلَمْذَهِب.َماَت لَْم يَُصدَّْق اْلَواِرُث، بَ 
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 قاعدة: 
ْنَساِن أَْن َيْشَهدَ بِِه فَلَهُ أَْن يَْحِلَف َعلَْيِه.كل   َما َجاَز ِلْْلِ

 َوقَْد اَل َيُجوُز اْلعَْكُس فِي ُصَوٍر: 

ِمْنَها: أَْن يُْخبَِرهُ الث ِقَةُ أَنَّ فاَُلنًا قَتََل أَبَاهُ أَْو َغَصَب َمالَهُ، فَإِنَّهُ َيْحِلُف  -
 َواَل يَْشَهدُ. 

َوَكذَا لَْو َرأَى بَِخط ِ ُموَرِثِه أَنَّ لَهُ دَْينًا َعلَى َرُجٍل أَْو أَنَّهُ قََضاهُ فَلَهُ  -
تُهُ، َواَل يَْشَهدُ ِبِمثِْل ذَِلَك أِلَنَّ بَاَب اْليَِميِن اْلَحِلُف َعلَْيِه إذَا قَِوَي ِعْندَ  هُ ِصحَّ

إْذ يَْحِلُف اْلفَاِسُق َواْلَعْبدُ َوَمْن اَل تُْقبَُل َشَهادَتُُهْم َواَل ؛ أَْوَسُع ِمْن بَاِب الشََّهادَةِ 
 .يَْشَهدُونَ 

 قاعدة:
ِ ُمْطلَقًا َوفِ  ثْبَاِت َعلَى اْلبَت  ي النَّْفيِ َكذَِلَك إْن َكاَن َعلَى اْليَِميُن فِي اإْلِ

َوإِالَّ  ،َوإِْن لَْم يَُكونَا ِمْلَكهُ  ،نَْفيِ فِْعِل نَْفِسِه، أَْو َعْبِدِه أَْو دَابَّتِِه اللَّذَْيِن فِي يَِدهِ 

 فَعَلَى َمْن نََفى اْلِعْلَم. 

، إالَّ نَْفَي فِعْ كل  َوقَاَل فِي اْلَمْطلَِب: ِ ِل اْلَغْيِر، َوُهَو َيِميٍن َعلَى اْلبَت 

َضْبٌط ُمْختََصٌر، َوَمَع ذَِلَك نُِقَض ِبَما ادََّعى اْلُمودَعُ التَّلََف َولَْم يَْحِلْف، فَإِنَّ 

 اْلَمْذَهَب أَنَّ اْلُموِدَع َيْحِلُف َعلَى نَْفيِ اْلِعْلِم.

 قاعدة:

ْم: َكاَنْت ِمْلَكهُ أَْمِس َمثاًَل اَل تُْسَمُع الدَّْعَوى َواْلبَي ِنَةُ بِِمْلٍك َساِبٍق، َكقَْوِلهِ 

 َحتَّى يَقُولُوا: َولَْم يَُزْل، أَْو اَل نَْعلَُم ُمِزياًل، إالَّ فِي َمَسائَِل:

: إذَا ادََّعى أَنَّهُ اْشتََراهُ ِمْن اْلَخْصِم ِمْن َسنٍَة َمثاًَل، أَْو أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ منها -

اْلُمدََّعى َعَلْيِه ِلْلُمدَِّعي، َكاَن ِمْلَكك أَْمِس َوُهَو اآْلَن بِِه ِمْن َسنٍَة، أَْو يَقُوُل 

 ِمْلِكي َفيَُؤاَخذُ بِإِْقَراِرِه.

: إذَا َشِهدَْت بَي ِنَةُ أََحِدِهَما بِأَنَّ َهِذِه الدَّابَّةَ ِمْلُكهُ نُِتَجْت فِي ومنها -

أِلَنَّ  ؛آْلَخِر إذَا َشِهدَْت بِاْلِمْلِك اْلُمْطلَقِ ِمْلِكِه، فَإِنََّها تُْقبَُل َوتُقَدَُّم َعلَى َبي ِنَِة ا

 .بَي ِنَةَ الن ِتَاجِ تَْنِفي أَْن يَُكوَن اْلِمْلُك ِلغَْيِرهِ 

اِجُح ومنها - : لَْو َشِهدَْت بِأَنَّهُ اْشتََراَها ِمْن فاَُلٍن َوُهَو َيْمِلُكَها، فَالرَّ

ةِ بِِمْلٍك َسابٍِق، َوِإْن لَْم يَقُولُوا: إنََّها اآْلَن قَبُوُل َهِذِه اْلبَي ِنَِة، ِبِخاَلِف الشََّهادَ 
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ِمْلُك اْلُمدَِّعي َويَقُوُم َمقَاَم قَْوِلِهْم: " َوُهَو َيْمِلُكَها " قَْولُُهْم: " َوتََسلََّمَها ِمْنهُ، 

 أَْو َسلََّمَها إلَْيِه ".

َوأَقَاَم بَي ِنَةً بِِه،  ثَهُ تُُوف َِي َوتََرَك َكذَا: إذَا ادََّعى أَنَّ ُمورِ ومنها -

 .فَاأْلََصحُّ أَنََّها تُْقبَُل َوَلْيَسْت َكالشََّهادَةِ بِِمْلٍك َساِبقٍ 

: َلْو َشِهدَْت بِأَنَّ فاَُلنًا اْلَحاِكَم َحَكَم ِلْلُمدَِّعي بِاْلعَْيِن َولَْم َيِزيدُوا ومنها -

اْلِمْلَك ثَبََت بِاْلُحْكِم، فَيُْستَْصَحُب إلَى أَْن  َعلَى ذَِلَك، فَإِنَّهُ يُْحَكُم لَهُ ِباْلعَْيِن أِلَنَّ 

 يُْعلََم َزَوالُهُ َوقِيَل: يُْشتََرُط أَْن يَْشَهدَ بِاْلِمْلِك فِي اْلَحاِل.

 قاعدة:

، َكَما إذَا َشِهدَ  اَل تُلَفَُّق الشََّهادَتَاِن إالَّ أَْن يَُطابِقَا لَْفًظا َوَمْعنًى َوَمَحالًّ

َوِمْن فُُروعِ َعدَِم  ،ْبَراِء َوآَخُر بِالتَّْحِليِل، فَإِنََّها تُلَفَُّق َوتُْسَمعُ َواِحدٌ بِاإْلِ 

أَْو َواِحدٌ بِاْلِمْلِك َوآَخُر َعلَى إْقَراِرِه بِِه،  التَّْلِفيِق: َما لَْو َشِهدَ َواِحدٌ بِاْلَبْيعِ 

 ِلْلُمدَِّعي َوآَخُر َعلَى إْقَراِر ِذي اْليَِد بِِه لَهُ.

 عدة:قا

ُجِل فِْعلُهُ ِباْنِفَراِدِه اَل يَُجوُز لَهُ أَْن َيْطلَُب اْستِيفَاَءهُ بِأَْن  َما اَل َيُجوُز ِللرَّ

يَدَِّعَي بِِه َكاْلِقَصاِص اْلُمْشتََرِك َبْيَن ااِلثْنَْيِن، َوَكاْستِْردَاِد نِْصِف َوِديعٍَة 

 اْستَْودََعَها اثْنَاِن، ِفي أََحِد اْلقَْولَْيِن. 

 قاعدة:

ُب أَْصلَهُ فَِمْنهُ: َلْو فرعُكلُّ َمْن َكاَن  ا ِلغَْيِرِه لَْم تُْسَمْع دَْعَواهُ ِبَما يَُكذ ِ

ثَبََت إْقَراُر َرُجٍل بِأَنَّهُ ِمْن َولَِد اْلعَبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَماَت، فَادََّعى َولَدُهُ 

ِ ْبِن أَِبي طَ   .اِلٍب لَْم تُْسَمْع دَْعَواهُ أَنَّهُ ِمْن نَْسِل َعِلي 

 قاعدة: 

اَل بُدَّ فِي الدَّْعَوى َعلَى اْلغَائِِب ِمْن يَِميٍن َمَع اْلبَي ِنَِة ُوُجوبًا َعَلى 

ِ. َويُْستَثَْنى َمَسائُِل:  اأْلََصح 

 : َلْو َكاَن ِلْلغَائِِب َوِكيٌل َحاِضٌر، فَاَل َحاَجةَ إلَى اْليَِميِن َمَع اْلبَي ِنَةِ نهام -

 .ِ  َعلَى اأْلََصح 

: لَْو ادََّعى َوِكيٌل َغائٌِب دَْينًا لَهُ َعلَى َمي ٍِت، َواَل َواِرَث لَهُ إالَّ ومنها -

  بَْيُت اْلَماِل َوثَبَتَْت َوَكالَتُهُ َوالدَّْيُن، َفيَْسقُُط اْلَيِميُن ُهنَا.
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فَاْشتََراهُ ِمْن َماِلِكِه  : لَْو َوكََّل َوِكياًل بِِشَراِء َعقَاٍر فِي بَلٍَد آَخَر،ومنها -

ُهنَاَك َوَحَكَم بِِه َحاِكٌم َونَفَّذَهُ آَخُر ثُمَّ أَْحَضَرهُ إلَى بَلَِد التَّْوِكيِل، فََطلََب ِمْن 

ْن  ِل، َكَما أَْفتَى بِِه َجْمٌع ِممَّ َحاِكِم بَلَِدِه تَْنِفيذَهُ فَإِنَّهُ يُنَف ِذُهُ َواَل َيِميَن َعلَى اْلُمَوك ِ

، َمَع أَنَّهُ َقَضاٌء َعلَى َغائٍِب.َعا  َصَر النََّوِويَّ

َحَكَم  ،َلْو َشِهدَا ِحْسبَةً َعلَى إْقَراِر َغائٍِب أَنَّهُ أَْعتََق َعْبدًا لَهُ  ومنها -

 ،َعلَْيِه بِاْلِعتِْق ِمْن َغْيِر ُسَؤاِل اْلعَْبِد َواَل َيْحتَاُج إلَى َيِميٍن، قَالَهُ اْبُن الصَّاَلحِ 

: َوَيِجيُء ِمثْلُهُ فِي الطَّاَلِق َوُحقُوِق  قَالَ  يُّ تَعَالَى اْلُمتَعَل ِقَِة بَِشْخٍص  هللااْلغَز ِ

 ُمَعيٍَّن. 

ةُ َشاِهدًا َويَِمينًا فَِفي َوْجٍه أَنَّهُ اَل يَْحتَاُج إلَى ومنها - : لَْو َكانَْت اْلُحجَّ

 يَِميٍن آَخَر َواأْلََصحُّ ِخاَلفُهُ.

 قاعدة:

 .(5)«اْلبَي ِنَةُ َعلَى اْلُمدَِّعي َواْليَِميُن َعلَى َمْن أَْنَكرَ »فِي اْلَحِديِث 

هُ َعلَْيِه دَْعَوى  : َوضابط َمْن َيْحِلُف أَنَّهُ كل َمْن َيتََوجَّ افِِعيُّ قَاَل الرَّ

 َصِحيَحةٌ. 

َهْت َعلَْيِه دَْعَوى لَْو أَقَرَّ بِمَ  ْطلُوِبَها أُْلِزَم بِِه َويُقَاُل أَْيًضا: كل َمْن تََوجَّ

 فَأَْنَكَر، َيْحِلُف َعلَْيِه، َويُْقَبُل ِمْنهُ.
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 ضابط ُصَوٌر: الَويُْستَثْنَى ِمْن َهذَا 

 : اْلقَاِضي اَل َيْحِلُف َعلَى تَْرِكِه الظُّْلَم فِي ُحْكِمِه. منها -

 : الشَّاِهدُ اَل َيْحِلُف أَنَّهُ لَْم َيْكِذْب. ومنها -

، لَْم َيْحِلْف َويُوقَُف َحتَّى ومنها - : لَْو قَاَل اْلُمدََّعى َعلَْيِه أَنَا َصبِي 

 يَْبلَُغ. 

 تَعَالَى.  هللا: فِي ُحدُوِد ومنها -

. ومنها - ِ  : ُمْنِكٌر أَنَّ اْلُمدَِّعَي َوِكيُل اْلَحق 

. ومنها -  : اْلَوِصيُّ

 : اْلقَي ُِم. ومنها -

ِ.: السَِّفيهُ فِي إتاَْلِف اْلمَ ومنها -  اِل اَل يَْحِلُف َعَلى اأْلََصح 

: ُمْنِكُر اْلِعتِْق إذَا ادََّعى َعلَى َمْن ُهَو ِفي يَِدِه أَنَّهُ أَْعتَقَهُ، ومنها -

إْذ لَْو َرَجَع لَْم يُْقبَْل، ؛ َوآَخُر: أَنَّهُ بَاَعهُ ِمْنهُ، فَأَقَرَّ بِاْلبَْيعِ فَإِنَّهُ اَل َيْحِلُف ِلْلعَْبدِ 

 .َولَْم َيْغَرمْ 

: إذَا ادََّعْت اْلَجاِريَةُ ااِلْستِياَلدَ َوأَْنَكَر السَّي ِدُ أَْصَل اْلَوْطِء ومنها -

ْوَضِة: أَنَّهُ اَل يَْحِلُف، َوَحَملَهُ السُّْبِكيُّ َعلَى َما إذَا  فَاأْلََصحُّ فِي أَْصِل الرَّ

ثْبَاِت النََّسِب َكَما تَقَدََّم.   َكانَْت اْلُمنَاَزَعةُ إِلِ

َكاةُ إذَا ادََّعى ُمْسِقًطا، اَل َيْحِلُف ُوُجوبًا َعلَى اومنه - : َمْن َعلَْيِه الزَّ

 اأْلَْظَهِر َمَع أَنَّهُ لَْو أَقَرَّ بِالدَّْعَوى أُْلِزَم.

: َلْو َحَضَر ِعْندَ اْلقَاِضي َوادََّعى أَنَّهُ بَلََغ َرِشيدًا، َوأَنَّ أَبَاهُ ومنها -

ِحيحِ َمَع أَنَّهُ َلْو أَقَرَّ بِذَِلَك يَْعلَُم ذَِلَك َوَطلََب َيمِ  ينَهُ، اَل َيْحِلُف اأْلَُب، َعلَى الصَّ

 اْنعََزَل َعْنهُ.

 َضابٌِط:

 اْلُمَكاتَُب أَْقَساٌم: 

ُل: َراِء  اأْلَوَّ َكاْلُحر ِ َجْزًما فِيَما ُهَو َمْقُصودُ اْلِكتَابَِة: َكاْلبَْيعِ َوالش ِ

 َوُمعَاَملَِة السَّي ِِد َوالنَّفَقَِة َعلَْيِه ِمْن َكْسبِِه.

 َكاْلِقن ِ َجْزًما فِي َبْيِعِه بِِرَضاهُ َوقَتِْلِه. الثَّانِي:
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ِ فِي َمنْ  الثَّاِلُث: عِ َبْيِعِه، َوَعدَِم اْلِحْنِث إذَا َحلََف اَل َكاْلُحر ِ َعلَى اأْلََصح 

 ِمْلَك لَهُ َولَهُ ُمَكاتٌَب.

ابُِع: ِ فِي َنَظِرِه ِلَسي ِدَتِِه َحْيُث اَل َوفَاَء َمعَهُ. الرَّ  َكاْلِقن ِ َعلَى اأْلََصح 

 ]بَاُب أُم ِ اْلَولَِد[ 
 : ضابط

، إالَّ فِي ُصوَرتَْيِن: اْلَمْرُهونَةُ َولَدُ أُم ِ اْلَولَِد يَْعِتُق بَِمْوِت السَّي ِدِ 

قَبَةِ اْلَمْقبُوَضةُ، َواْلَجاِنيَةُ ِجنَ إذَا اْستَْولَدََها َماِلُكَها اْلُمْعِسُر لَْم  ايَةً تَتَعَلَُّق بِالرَّ

تََراَها ثُمَّ اشْ ِمْن َزْوجٍ أَْو ِزنًا يَْنفُْذ ااِلْستِياَلدُ، فَتُبَاعُ فَإِذَا َولَدَْت بَْعدَ اْلبَْيعِ 

ُل َمَع َولَِدَهاالسَّ  بَِمْوتِِه دُونَهُ فِي  ْسِتياَلِد دُوَنهُ، فَتُْعتَقُم ااِل ثََبَت لََها ُحكْ  ي ِدُ اأْلَوَّ

.ِ  اأْلََصح 

 ]بَاُب اْلَواَلِء[
 : ضابط

ا أَْصِليًّا اَل َواَلَء َعَلْيِه َواأْلَبََواِن َرقِيقَاِن  ُر أَْن يَُكوَن اْلَولَدُ ُحرًّ اَل يُتََصوَّ

 إالَّ فِي ثاََلِث ُصَوٍر: 

ِ بَْعدَ اْلِواَلدَةِ.  - ق   اللَِّقيَطةُ تُِقرُّ بِالر ِ

يَِّة أََمٍة، فَإِنَّ أَْواَلدَهُ أَْحَراٌر.  -  َواْلَمْغُروُر بُِحر ِ

 لسَّْبُي بِأَْن يُْستََرقَّ اأْلََبَواِن َواأْلَْواَلدُ أَْحَراٌر.َوا -
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 الكتاب السَّاِدسُ 

 ]فِي أَْبَواٍب ُمتََشابَِهٍة َوَما اْفتََرقَْت فِيِه[
]  ]َما اْفتََرَق فِيِه اللَّْمُس َواْلَمسُّ
 اْفتََرقَا فِي َسْبعَِة أَْشيَاَء:

ُل:  أَنَّ َشْرَط اللَّْمِس اْختِاَلُف النَّْوعِ. اأْلَوَّ

 َشْرُطهُ تَعَدُّدُ الشَّْخِص. الثَّانِي:

ِ َمْوِضعٍ َكاَن ِمْن اْلبََشَرةِ. َواْلَمسُّ َيْختَصُّ بَِبْطِن  الثَّاِلُث: يَُكوُن بِأَي 
. ِ  اْلَكف 

ابُِع:  يَْنقُُض اْلَمْلُموُس أَْيًضا ِبِخاَلِف اْلَمْمُسوِس. الرَّ

 اَل يَْختَصُّ بِاْلفَْرجِ. َخاِمُس:الْ 

 َيْختَصُّ بِاأْلََجاِنِب. السَّاِدُس:

ِ. السَّابُِع:  اَل َيْنقُُض اْلعُْضَو اْلُمبَاَن ِبِخاَلِف الذََّكِر اْلُمَباِن فِي اأْلََصح 

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُوُضوُء َواْلغُْسُل[
 اْفتََرقَا فِي أَْحَكاٍم:

ُل: يَِصحُّ اْلُوُضوُء بِِنيَّتِِه فَقَْط، َواَل يَِصحُّ اْلغُْسُل ِبنِيَّتِِه فَقَْط، َحتَّى  اأْلَوَّ
 يَُضمَّ إلَْيِه اْلفَْرُض أَْو اأْلَدَاُء.

يَِصحُّ اْلُوُضوُء ِبنِيَِّة َرْفعِ اْلَحدَِث اأْلَْكبَِر َغاِلًطا، َواَل يَِصحُّ  الثَّانِي:
َحدَِث اأْلَْصغَِر َغاِلًطا بَْل يَْرتَِفُع َعْن اْلَوْجِه َواْليَدَْيِن اْلغُْسُل بِِنيَِّة َرْفعِ الْ 

ْجلَْيِن فََقطْ   .َوالر ِ

 يَُسنُّ تَْجِديدُ اْلُوُضوِء دُوَن اْلغُْسِل. الثَّاِلُث:

ابُِع:  يُْمَسُح فِيِه اْلُخفُّ بِِخاَلِف اْلغُْسِل. الرَّ

 ِف اْلغُْسِل.يَِجُب فِيِه التَّْرِتيُب ِبِخاَل  اْلَخاِمُس:

تُْستََحبُّ فِيِه التَّْسِميَةُ بِااِلت ِفَاِق َوفِي اْلغُْسِل َوْجهٌ: أَنََّها اَل  السَّاِدُس:
 .تُْستََحبُّ ِلْلُجنُبِ 

 يَُسنُّ أَْن اَل َيْنقَُص َماُؤهُ َعْن ُمد ٍ َوِلْلغُْسِل َصاعٌ. السَّابُِع:

 .فَاقَا، َوفِي َوْجٍه اَل يَُسنُّ فِي اْلغُْسلِ يَُسنُّ التَّثِْليُث فِيِه ات ِ  الثَّاِمُن:
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] ِ ْجِل َوَمْسُح اْلُخف   ]َما اْفتََرَق فِيِه َغْسُل الر ِ
 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل:  .اَل َيتَأَقَُّت اْلغَْسُل ِبُمدَّةٍ بِِخاَلِف اْلَمْسحِ  اأْلَوَّ

 َقْوٌل: إنَّهُ اَل يُْرفَُع. يُْرفَُع اْلَحدَُث بِاَل ِخاَلٍف َوفِي اْلَمْسحِ  الثَّانِي:

ِ  الثَّاِلُث: ْجِل اْلَمْغُصوبَِة بِاَل ِخاَلٍف َوفِي اْلُخف  َيُجوُز َغْسُل الر ِ

ْجِل اْلَمْغُصوبَِة أَْن يُْستََحقَّ قَْطُع  اْلَمْغُصوِب قَْوٌل أَنَّهُ اَل يُْمَسُح، َوُصوَرةُ الر ِ

ُن ِمْنَها  .ِرْجِلِه فَاَل يَُمك ِ

ابِعُ  ْجِل ِبثاََلٍث ِبِخاَلِف َمْسحِ اْلُخف ِ  :الرَّ   .َغْسُل الر ِ

ْجِل دُوَن اْلُخف ِ  اْلَخاِمُس:  .يَِجُب تَْعِميُم الر ِ

 اَل تَْنقُُضهُ اْلَجنَابَةُ ِبِخاَلِف اْلَمْسحِ السَّابُِع: السَّاِدُس:

 أَنَّهُ أَْفَضُل ِمْن اْلَمْسحِ.

]  ]َما اْفتََرَق فِيِه الرأس َواْلُخفُّ

 اْفتََرقَا فِي ثَََلثَِة أُُموٍر:.

ُل: أِْس َويُْكَرهُ َغْسُل اْلُخف ِ  اأْلَوَّ  .اَل يُْكَرهُ َغْسُل الرَّ

. الثَّانِي: ِ أِْس َويُْكَرهُ تَثِْليُث اْلُخف   يَُسنُّ تَثِْليُث الرَّ

، َواْلِعلَّةُ ِفي  الثَّاِلُث: ِ أِْس َويُْكَرهُ اْستِيعَاُب اْلُخف  يَُسنُّ اْسِتيعَاُب الرَّ

 الثَّاَلِث: أَنَّهُ يُْفِسدُهُ.

ةُ َوالتَّْحِجيُل[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلغُرَّ

ْجِل بَِقْطعٍ َوَنْحِوِه اُْستُِحبَّ  َر َغْسُل اْليَِد َوالر ِ
 اْفتََرقَا فِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّ

ِبِخاَلِف َما إذَا لَُو اْلَمْوِضُع َعْن َطَهاَرةٍ، َغْسُل َمْوِضعِ التَّْحِجيِل ِلئاَلَّ َيخْ 

َح بِِه  ةِ َكَما َصرَّ تَعَذََّر َغْسُل اْلَوْجِه ِلعَلٍَّة اَل يُْستََحبُّ َغْسُل َمْوِضعِ اْلغُرَّ

أِْس َواأْلُذُنَْيِن َوال َماُم اْكتِفَاًء ِبَمْسحِ الرَّ قَبَِة فَلَْم يَْخُل اْلَمْوِضُع َعْن اإْلِ رَّ

 َطَهاَرةٍ.

ُم[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُوُضوُء َوالتَّيَمُّ

ُم َعْن اْلُوُضوِء فِي إْحدَى َعْشَرةَ َمْسأََلةً:  يَْنقُُص التََّيمُّ

 .َكْونُهُ فِي اْلَوْجِه َواْليَدَْيِن فََقطْ  اأْلُولَى:
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 .لُهُ َمْنبَِت الشَّْعِر اْلَخِفيفِ اَل يَِجُب إيَصا الثَّانِيَةُ:

 .اَل يُْجَمُع بِِه بَْيَن فَْرَضْينِ  الثَّاِلثَةُ:

ابِعَةُ:  .اَل يَُجوُز َقْبَل اْلَوْقتِ  الرَّ

 .اَل َيُجوُز إالَّ ِلعُْذرٍ  اْلَخاِمَسةُ:

 .اَل بُدَّ ِمْن تَْقِديِم ااِلْستِْنَجاءِ  السَّاِدَسةُ:

حٍ  السَّابِعَةُ:  .اَل بُدَّ ِمْن تَْقِديِم إَزالَِة النََّجاَسِة َعلَى َرأْيٍ ُمَرجَّ

 اَل بُدَّ ِمْن تَْقِديِم ااِلْجتَِهاِد َعلَى َرأْيٍ. الثَّاِمَنةُ:

 .اَل يَْرفَُع اْلَحدَثَ  التَّاِسعَةُ:

 .اَل َيْمَسُح اْلُخفَّ  اْلعَاِشَرةُ:

  .فَْرُض َحتَّى َيْنِويَهُ اَل يُبَاُح ِبِه الْ  اْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ:

دَّةِ، َويَُزادُ َعَلْيهَ قُْلت:  َواَل  ،َواَل يُْسِقُط اْلفَْرَض ُمْطلَقًاا أَنَّهُ يَْبُطُل بِالر ِ

َواَل َيِصحُّ ِنيَّةُ اْلفَْرِضيَِّة َواَل  ،َويَُسنُّ فِيِه النَّْفضُ  ،يَُسنُّ تَْجِديدُهُ َواَل تَثِْليثُهُ 

َواَل يَْكِفي دَُث اأْلَْصغَُر َواأْلَْكبَُر، َويَْستَِوي فِيِه اْلحَ ْستِبَاَحِة، َغْيُرَها ِسَوى ااِل 

َوَيِجُب فِيِه َنْزعُ اْلَخاتَِم َوُهَو  ،الن ِيَّةُ فِيِه ِعْندَ اْلَوْجِه بَْل َيِجُب ِعْندَ النَّْقِل أَْيًضا

 فِي اْلُوُضوِء ُسنَّةٌ فََكُملَْت ِعْشِريَن.

[]َما اْفتََرَق   ِ  فِيِه َمْسُح اْلَجبِيَرِة َواْلُخف 

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل: ِ  اأْلَوَّ َيِجُب َغْسُل ُعْضِو اْلَجبِيَرةِ َمَع َمْسِحَها ِبِخاَلِف ُعْضِو اْلُخف 

. ِ  َوفِيَها َقْوٌل ِقيَاًسا َعلَى اْلُخف 

ِ  الثَّانِي: أَقَلُّ ُجْزٍء، َوفِيَها يَِجُب تَْعِميُمَها بِاْلَمْسحِ َوَيْكِفي ِفي اْلُخف 

 َوْجهٌ قِيَاًسا َعلَْيِه.

ِ َكَما  الثَّاِلُث: َيِجُب َمْسُحَها بِالتَُّراِب فِي َوْجٍه َويُْستََحبُّ َعلَى اأْلََصح 

ِ ِبَحالٍ   .فِي َشْرحِ اْلُمَهذَِّب ُخُروًجا ِمْن اْلِخاَلِف َواَل يَْجِري ذَِلَك فِي اْلُخف 

ابُِع:  ُر بُِمدَّةٍ بِِخاَلفِِه َوفِيَها َوْجهٌ قِيَاًسا َعلَْيِه.اَل تُقَدَّ  الرَّ
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ِ أَْن يُْلبََس َعلَى ُطْهٍر تَام ٍ َوَيْكِفي فِي اْلَجِبيَرِة  اْلَخاِمُس: َشْرُط اْلُخف 

 .ُطْهُر َمَحل َِها فِي َوْجهٍ 

ِ وَ  السَّاِدُس: اْلفَْرُق أَنَّ اَل َيِجُب نَْزعُ اْلَجبِيَرةِ ِلْلَجنَابَِة ِبِخاَلِف اْلُخف 

 اِب النَّْزعِ فِيَها َمَشقَّةٌ.فِي إيجَ 

لَْو َكاَن َعلَى ُعْضِوِه َجبِيَرتَاِن فََرفََع إْحدَاُهَما اَل يَْلَزُمهُ َرْفُع  السَّابُِع:

 اأْلُْخَرى ِبِخاَلِف اْلُخفَّْيِن أِلَنَّ لُْبَسُهَما َجِميعًا َشْرٌط بِِخاَلِف اْلَجِبيَرتَْيِن.
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 اْفتََرَق فِيِه اْلَمنِيُّ َواْلَحْيُض[]َما 

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل: ِحيحِ  اأْلَوَّ َوَيْنقُُضهُ اْلَحْيُض  ،اَل يَْنقُُض اْلَمنِيُّ اْلُوُضوَء َعلَى الصَّ

ِحيحِ   .َعلَى الصَّ

ُم ُعبُوَر اْلَمْسِجدِ  الثَّانِي: ُمهُ إْن خَ  ،اْلَمِنيُّ اَل يَُحر ِ افَْت َواْلَحْيُض يَُحر ِ

 التَّْلِويَث.

ابُِع: ْوَم َواَل يُْبِطلُهُ إذَا َوقََع فِيِه بِاَل  الثَّاِلُث، َوالرَّ ُم الصَّ اْلَمنِيُّ اَل يَُحر ِ

ُمهُ َويُْبِطلُهُ   .اْختِيَاٍر، َواْلَحْيُض يَُحر ِ

 َواْلَحْيُض َنِجٌس. ،اْلَمنِيُّ َطاِهرٌ  اْلَخاِمُس:

 َوالن ِفَاُس[]َما اْفتََرَق فِيِه اْلَحْيُض 

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

َوَغاِلُب  ،أَنَّ أَقَلَّ اْلَحْيِض َمْحدُودٌ َواَل َحدَّ أِلَقَل ِ الن ِفَاِس  أََحدَُها:

َوأَْكثَُر اْلَحْيِض َخْمَسةَ َعَشَر  ،اْلَحْيِض ِست  أَْو َسْبٌع َوَغاِلُب الن ِفَاِس أَْربَعُونَ 

 .ِستُّونَ يَْوًما َوأَْكثَُر الن ِفَاِس 

 .أَنَّ اْلَحْيَض َيُكوُن بُلُوًغا َواْسِتْبَراًء ِبِخاَلِف الن ِفَاِس  الثَّانِي َوالثَّاِلُث:

ابُِع، َواْلَخاِمُس: ياَلِء  الرَّ اْلَحْيُض اَل يَْقَطُع َصْوَم اْلَكفَّاَرةِ َواَل ُمدَّةَ اإْلِ

 .َوفِي الن ِفَاِس َوْجَهانِ 

قَاَمةُ[]َما اْفتََرَق فِيِه اأْلَذَ   اُن َواْْلِ

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

لُ  لََواِت َواَل تَُجوُز  :اأْلَوَّ أَنَّ اأْلَذَاَن َيُجوُز قَْبَل اْلَوْقِت فِي َبْعِض الصَّ

قَاَمةُ قَْبلَهُ ِبَحالٍ  اَلةِ لَْم  ،اإْلِ َولَْو أَقَاَم قَْبلَهُ بِلَْحَظٍة فَدََخَل َعِقبَهُ فََشَرَع فِي الصَّ

 .بَِها نَصَّ َعَلْيهِ  يُْعتَدَّ 

اَلةَ إلَى آِخِرهِ  الثَّانِي: َر الصَّ َل اْلَوْقِت َوإِْن أَخَّ َواَل  ،أَنَّهُ َيُجوُز أَوَّ

َر ِبَحْيُث َطاَل اْلفَْصُل  اَلةِ فَإِْن أَقَاَم َوأَخَّ قَاَمةُ إالَّ ِعْندَ إَرادَةِ الصَّ تَُجوُز اإْلِ

 .بََطلَتْ 

قَ  الثَّاِلُث: اَمةُ ِللثَّانِيَِة ِمْن َصاَلتَْي اْلَجْمعِ َوَغْيِر اأْلُولَى ِمْن تَُسنُّ اإْلِ

 اْلفََوائِِت َواَل يَُسنُّ اأْلَذَاُن َلُهَما َواَل ِلأْلُولَى َعلَى اْلَجِديِد أَْيًضا.
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ابُِع:  أَنَّهُ َمثَْنى َوِهَي فَُرادَى. الرَّ

تَْينِ  اْلَخاِمُس: ْبحِ َمرَّ ةً  يَُسنُّ اأْلَذَاُن ِللصُّ قَاَمةُ إالَّ َمرَّ  .َواَل تَُسنُّ اإْلِ

 يَُسنُّ فِيِه التَّْرِجيُع دُوَنَها. السَّاِدُس:

َن َويَُسنُّ لََها أَْن تُِقيمَ  السَّابُِع: أِلَنَّ فِي اأْلَذَاِن  ؛يُْكَرهُ ِلْلَمْرأَةِ أَْن تَُؤذ ِ

ْوِت دُونََها   َوَهذَا ُهَو الثَّاِمُن.َرْفُع الصَّ

قَاَمةُ ِلْلُمْنفَِرِد َواَل يَُسنُّ اأْلَذَاُن لَهُ فِي قَْوٍل َوُهَو  التَّاِسُع: تَُسنُّ اإْلِ

 اْلَجِديدُ.

 إقَاَمةُ اْلُمْحِدِث أََشدُّ َكَراَهةً ِمْن أَذَانِِه. ِشُر:اْلعَا

اقًا َوفِي يَُسنُّ فِي اأْلَذَاِن ااِلْلتِفَاُت فِي اْلَحْيعَلَتَْيِن ِوفَ  اْلَحاِدَي َعَشَر:

قَاَمِة َوْجهٌ أَنَّهُ اَل يَُسنُّ ِفيَها َوآَخُر أَنَّهُ إْن َكبَُر اْلَمْسِجدُ َوِإالَّ فَاَل.  اإْلِ

ْدَراُج. الثَّانَِي َعَشَر:  يَُسنُّ فِيِه التََّرسُُّل َوِفيَها اإْلِ

ِ َواَل يَُجوُز  الثَّاِلَث َعَشَر: يَُجوُز ااِلْستِئَْجاُر َعلَى اأْلَذَاِن َعلَى اأْلََصح 

قَاَمِة َوْحدََها إْذ اَل ُكْلفَةَ فِيَها ِبِخاَلفِِه.  ِلْْلِ

 ]َما اْفتََرَق فِيِه ُسُجودُ السَّْهِو َوالت ََِلَوِة[

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل: ٌ أَنَّهُ َسْجدَتَاِن َوَسْجدَةُ  اأْلَوَّ   .الت ِاَلَوةُ َواِحدَة

اَلةِ بِِخاَلفِِه. الثَّانِي:  أَنَّهُ فِي آِخِر الصَّ

ُر ِبِخاَلفِِه. الثَّاِلُث:  أَنَّهُ اَل َيتََكرَّ

ابُِع: َواَل يَْسُجدُ ِلتِاَلَوتِِه إذَا  ،أَنَّهُ يَْسُجدُ ِلَسْهِو إَماِمِه َوإِْن لَْم يَْسُجدْ  الرَّ

 لَْم يَْسُجْد.

ْكَر اْلَمْشُروَع فِي ُسُجوِد الت ِاَلَوةِ اَل يُْشَرعُ فِي ُسُجوِد  اْلَخاِمُس: أَنَّ الذ ِ

 السَّْهِو.

 ]َما اْفتََرَق فِيِه ُسُجودُ الت ََِلَوِة َوالشُّْكِر[

 اْفتََرقَا فِي أَْمَرْيِن: 

اَلةَ ِبِخاَلفِهِ  أََحدُُهَما:  .أَنَّ ُسُجودَ الشُّْكِر اَل يَْدُخُل الصَّ
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اَلةِ  ي:الثَّانِ  اِحلَِة َوْجَهْيِن، َوُسُجودُ تِاَلَوةِ الصَّ أَنَّ فِي َجَواِزِه َعَلى الرَّ

 يَُجوُز َعَلْيَها قَْطعًا.

َماُم َواْلَمأُْموُم[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْْلِ

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل: َماِم إالَّ أَنَّ ِنيَّةَ ااِلئْتَِماِم َواِجبَةٌ َعلَى اْلَمأُْموِم َواَل  اأْلَوَّ  تَِجُب َعلَى اإْلِ

 فِي اْلُجُمعَِة أَْو ِلُحُصوِل اْلفَِضيلَِة.

َماَم اَل تَْبُطُل َصاَلتُهُ بِبُْطاَلِن َصاَلِة اْلَمأُْموِم ِبِخاَلِف  الثَّانِي: أَنَّ اإْلِ

 اْلعَْكِس.

َ َبَطلَْت َصاَلتُهُ َوإِذَا عَ  الثَّاِلُث: َماُم إذَا َعيََّن إَماَمهُ َوأَْخَطأ يََّن اإْلِ

 اْلُمْقتَِدَي َوأَْخَطأَ فَاَل.

ابُِع: َماِم ِخاَلفٌ  الرَّ اَلةِ َجْزًما َوِفي نِيَِّة اإْلِ ِل الصَّ  .نِيَّةُ ااِلئْتَِماِم ِفي أَوَّ

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلقَْصُر َواْلَجْمُع[

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل:  .فَِر الطَِّويِل قَْطعًا َوِفي اْلَجْمعِ قَْواَلنِ َيْختَصُّ اْلقَْصُر بِالسَّ  اأْلَوَّ

اْلقَْصُر فِْعلُهُ أَْفَضُل َواْلَجْمُع تَْرُكهُ أَْفَضُل ُخُروًجا ِمْن ِخاَلِف  الثَّانِي:

َوأِلَنَّ اْلَجْمَع فِيِه إْخاَلُء َوْقِت ؛ أَبِي َحنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوِجُب اْلقَْصَر َويَْمنَُع اْلَجْمعَ 

 ادَةِ َعْنَها بِِخاَلِف اْلقَْصِر.اْلِعبَ 

، َوَيُجوُز اْلَجْمُع ُخْلَف َمْن اَل  الثَّاِلُث: اَل يَُجوُز اْلقَْصُر َخْلَف ُمتِم ٍ

 يَْجَمُع.

ابُِع: ْحَراِم، َوَيُجوُز نِيَّةُ اْلَجْمعِ بَْعدَهُ. الرَّ  َشْرُط اْلقَْصِر ِنيَّتُهُ فِي اإْلِ

قَاَمِة  :اْلَخاِمسُ  اَل َيُجوُز اْلقَْصُر فِي َغْيِر السَّفَِر َويَُجوُز اْلَجْمُع فِي اإْلِ

 بِاْلَمَطِر َواْلَمَرِض.

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُجُمعَةُ َواْلِعيدُ[

 ،َوَوْقتَُها َوْقُت الظُّْهرِ  ،اْلُجُمعَةُ َواِجبَةٌ ُوُجوَب َعْينٍ  :اْفتََرقَا فِي أُُمورٍ 

قَاَمةِ  ،َوَشْرُطَها اْلعَدَدُ َوأَْربَعُوَن َكاِملُونَ  ،َواَل تُْقَضى ، َواَل تَتَعَدَّدُ، َودَاُر اإْلِ

َواْلُخْطبَةُ قَْبلََها َوَشْرُطَها: اْلِقيَاُم َوالطََّهاَرةُ َوالسَّتُْر َواْلعََرِبيَّةُ َواْلُجلُوُس َبْيَن 

َويُْقَرأُ فِيَها  ،يُْجِزُئ ُغْسلَُها قَْبَل اْلفَْجرِ  َواَل َويُْندَُب َكْونَُها َقِصيَرةً،  اْلُخْطَبتَْينِ 
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َوَما ذََكْرتُهُ ِمْن َكْوِن  ذَِلكَ كل  يَُخاِلفَُها فِيَواْلِعيدُ  ،اْلُجُمعَةُ َواْلُمنَافِقُونَ 

 .اْلِقيَاِم، َواْلُجلُوِس ُسنَّةً فِي ُخْطبَتَْي اْلِعيدِ 

 َوااِلْستِْسقَاُء[]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِعيدُ 

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

َواِل َواَل  أََحدَُها: َيْختَصُّ اْلِعيدُ بَِوْقٍت َوُهَو َما َبْيَن اْرتِفَاعِ الشَّْمِس َوالزَّ

 َصاَلةُ ااِلْستِْسقَاِء بِِه. تَْختَصُّ 

 اْلِعيدُ يُْقَضى ِبِخاَلِف ااِلْستِْسقَاِء. الثَّانِي:

ِفي اْلِعيِد )ق( َو )اْقتََربَْت( َوِفي ااِلْستِْسقَاِء قِيَل: يُْقَرأُ يُْقَرأُ  الثَّاِلُث:

 فِي الثَّانِيَِة ُسوَرةُ نُوحٍ.

ابُِع: ِ  الرَّ َوااِلْستِْسقَاُء فِي  ،َصاَلةُ اْلِعيِد فِي اْلَمْسِجِد أَْفَضُل فِي اأْلََصح 

ْحَراِء أَْفَضُل.  الصَّ

 ُخْطبَةُ اْلِعيِد تُْفتَتَُح بِالتَّْكِبيِر َوُخْطبَةُ ااِلْسِتْسقَاِء بِااِلْستِْغفَاِر. اْلَخاِمُس:

دَاِء  السَّاِدُس: فِي ُخْطبَِة ااِلْستِْسقَاِء ِمْن اْستِْدبَاِر النَّاِس َوتَْحِويِل الر ِ

 .َما لَْيَس ِفي ُخْطبَِة اْلِعيِد َواَل َغْيِرَها ِمْن اْلُخَطبِ 

ِ[]َما اْفتَ   َرَق فِيِه ُغْسُل اْلَمي ِِت َوُغْسُل اْلَحي 

 .اْفتََرقَا فِي َعدَِم ُوُجوِب الن ِيَِّة َواْستِْحبَاِب التَّْنِشيفِ 

 ]َما اْفتََرَق فِيِه َزَكاةُ اْلِفْطِر َوَغْيِرَها[

 اْفتََرَق فِي أُُموٍر: 

  .أَنَّ َوْقتََها َمْحدُودٌ  أََحدَُها:

  .ْيَن َيْمنَُع ُوُجوبََهاأَنَّ الدَّ  ثَانِيِهَما:

ِل َوْقِتَها إلَى يَْوِم اْلِعيِد أَْفَضلُ  ثَاِلثَُها: َواأْلَْفَضُل  ،أَنَّ تَأِْخيَرَها َعْن أَوَّ

َل َما تَِجبُ  َكاةِ اْلُمبَادََرةُ بَِها أَوَّ   .فِي َسائِِر الزَّ

اَل يُْجِزُئ ذَِلَك فِي أَنَّهُ َيُجوُز َصْرفَُها إلَى َواِحٍد فِي َوْجٍه وَ  َرابِعَُها:

 َغْيِرَها ات ِفَاقًا.

َكاِز[  ]َما اْفتََرَق فِيِه َزَكاةُ اْلَمْعِدِن َوالر ِ
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 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

َكاِز اْلُخُمَس َوفِي اْلَمْعِدِن ُربَُع اْلعُ  أََحدَُها: ْشِر َعلَى أَنَّ فِي الر ِ

.  اأْلََصحُّ

َكاةِ قَْطعًا َوفِي اْلُخُمِس تُْصَرُف َزَكاةُ اْلَمعْ  ثَانِيَها: ِدِن َمْصِرَف الزَّ

  .قَْواَلنِ 

 تُْصَرُف َمْصِرَف اْلفَْيِء. ثَاِلثَُها:

 ]َما اْفتََرَق فِيِه التََّمتُُّع َواْلِقَراُن[

اْفتََرقَا فِي أَْمٍر َواِحٍد َوُهَو أَنَّ فِي اْشِتَراِط نِيَِّة التََّمتُّعِ َوْجَهْيِن َواَل 

 فِي ِنيَِّة اْلِقَراِن.ِخاَلَف 

 ]َما اْفتََرَق فِيِه َحَرُم َمكَّةَ َواْلَمِدينَِة[

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ٍ أَْو ُعْمَرةٍ نَْدبًا أَْو  أََحدَُها: ْحَراَم بَِحج  أَنَّ َعلَى قَاِصِد َحَرِم َمكَّةَ اإْلِ

 .ُوُجوبًا َولَْيَس ذَِلَك فِي اْلَمِدينَةِ 

ي َصْيِدِه َوَشَجِرِه اْلَجَزاَء بِِخاَلِف َحَرِم اْلَمِدينَِة َعلَى أَنَّ فِ  الثَّانِي:

اْلَجِديِد َوَعلَى اْلقَِديِم فِيِه اْلَجَزاُء بَِسلَِب اْلقَاتِِل َواْلقَاِطعِ بِِخاَلِف َحَرِم َمكَّةَ 

 .فَإِنَّ فِيِه الدََّم أَْو بَدَلَهُ فَيَْفتَِرقَاِن أَْيًضا

اَلةُ فِي َحَرِم َمكَّةَ فِي اأْلَْوقَاِت اْلَمْكُروَهِة  الثَّاِلُث: اَل تُْكَرهُ الصَّ

 بِِخاَلِف َحَرِم اْلَمِدينَِة.

ابُِع: أَنَّ اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم يَتَعَيَُّن ِفي نَْذِر ااِلْعِتَكاِف بِِه بِاَل ِخاَلٍف  الرَّ

 َوفِي َمْسِجِد اْلَمِدينَِة قَْواَلِن.

ٍ أَْو ُعْمَرٍة لَ  اْلَخاِمُس: ْو نَذََر إتْيَاَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم لَِزَم إتْيَانُهُ بَِحج 

 بِِخاَلِف َما لَْو نَذََر إتْيَاَن َمْسِجِد اْلَمِدينَِة فَإِنَّهُ اَل يَْلَزُمهُ إتْيَانُهُ فِي اأْلَْظَهِر.

اَلةُ تَُضاَعُف فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِزيَ  السَّاِدُس: ادَةً َعلَى الصَّ

ُمَضاَعفَتَِها ِفي َمْسِجِد اْلَمِدينَِة ِمائَةَ َصاَلةٍ َكَما ِفي َحِديٍث أَْخَرَجهُ أَْحَمدُ 

 بَِسنٍَد َصِحيحٍ.
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أَنَّ التَّْضِعيَف فِي َحَرِم َمكَّةَ اَل يَْختَصُّ بِاْلَمْسِجِد بَْل يَعُمُّ  السَّابُِع:

 يَعُمُّ َحَرَمَها، بَْل َواَل اْلَمْسِجدَ ُكلَّهُ، َوِإنََّما َجِميَع اْلَحَرِم، َوفِي اْلَمِدينَِة اَل 

 . ِجِد الَِّذي َكاَن فِي َعْهِدهِ يَْختَصُّ بِاْلَمسْ 

. الثَّاِمُن:  تُْكَرهُ اْلُمَجاَوَرةُ ِبَمكَّةَ َواَل تُْكَرهُ بِاْلَمِدينَِة َبْل تُْستََحبُّ

 ]َما اْفتََرَق فِيِه السَّلَُم َواْلقَْرُض[

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

ُل: اًل َواْلقَْرُض اَل َيِصحُّ تَأِْجيلُهُ. اأْلَوَّ  أَنَّ السَّلََم يَِصحُّ َحاالًّ َوُمَؤجَّ

 َيُجوُز ااِلْسِتْبدَاُل َعْن اْلقَْرِض َواَل يَُجوُز َعْن اْلُمْسلَِم فِيِه. الثَّانِي:

يَُجوُز السَّلَُم فِي اْلَجاِريَِة الَّتِي تَِحلُّ ِلْلُمْسِلِم َواَل َيُجوُز  الثَّاِلُث:

 قَْرُضَها.

ابُِع: ٍة َواْلُمْقَرُض اَل َيُكوُن إالَّ اْلُمْسلَ  الرَّ ُم فِيِه اَل َيُكوُن إالَّ فِي ِذمَّ

 .ُمَعيَّنًا

ْوَضِة فِي  َيُجوُز السَّلَُم فِي اْلَمنَافِعِ ِفيَما نَقَلَهُ  اْلَخاِمُس: ِفي أَْصِل الرَّ

هُ  ِ َوأَقَرَّ ويَانِي  َوفِي قَْرِضَها َوْجَهاِن َواْلَمْجُزوُم بِِه ِفي  ،بَاِب السَّلَِم َعْن الرُّ

ْوَضِة َعْن اْلقَاِضي ُحَسْيٍن اْلَمْنُع.  َزَوائِِد الرَّ

 .اَل َيُجوُز السَّلَُم فِي اْلعَقَاِر َوفِي قَْرِضِه َوْجَهانِ  السَّاِدُس:

 ]َما اْفتََرَق فِيِه َحْجُر اْلُمْفِلِس َوَحْجُر السَِّفيِه[

ِة َوِنَكاُحهُ بِاَل إْذٍن  مَّ اْفتََرقَا فِي أُُموٍر فَاْلُمْفِلُس يَُجوُز ِشَراُؤهُ فِي الذ ِ

 َوالسَِّفيهُ اَل يَِصحُّ ِمْنهُ َشْيٌء ِمْن ذَِلَك. ،َوقَْبُضهُ ِعَوُض اْلُخْلعِ 

ْلُح َواْلبَْيُع[]َما اْفتََرَق فِ   يِه الصُّ

ْلُح يَُخاِلُف اْلَبْيَع فِي ُصَوٍر:   الصُّ

ِ َولَْو َكاَن  أََحدَُها: ْلحِ َصحَّ َعلَى اأْلََصح  إذَا َصالََح اْلَحِطيَطةَ بِلَْفِظ الصُّ

 ِللَْفِظ اْلبَْيعِ لَْم يَِصحَّ قَْطعًا.

: ِبْعِني دَاَرَك بَِكذَا َفبَاَع: َلْو قَاَل ِمْن َغْيِر َسْبِق ُخُصوَمةٍ  الثَّانِيَةُ:

َولَْو قَاَل َواْلَحالَةُ َهِذِه: َصاِلْحنِي َعْن دَاِرَك بَِكذَا لَْم يَِصحَّ َعَلى  ،َصحَّ 
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 ِ ْلحِ  ؛اأْلََصح  اَل يُْطلَُق إالَّ إذَا َسبَقَْت ُخُصوَمةٌ قَاَل: َهذَا إذَا لَْم  أِلَنَّ لَْفَظ الصُّ

.تَُكْن ِنيَّةٌ َوإاِلَّ فَ   ُهَو ِكنَايَةٌ ِفي اْلبَْيعِ بِاَل َشك ٍ

 لَْو َصالََح َعْن اْلَماِضي: َصحَّ َواَل َمْدَخَل ِللَْفِظ اْلبَْيعِ. الثَّاِلثَةُ:

ابِعَة: لَْو َصالََحنَا أَْهُل اْلَحْرِب ِمْن أَْمَواِلِهْم َعلَى َشْيٍء فَأََخذَهُ ِمْنُهْم  الرَّ

 ْلَبْيُع.َواَل يَقُوُم َمقَاَمهُ ا ،َجازَ 

لَْو َصالََح ِمْن أَْرِش اْلُموِضَحِة َعلَى َشْيٍء َمْعلُوٍم َجاَز إذَا  اْلَخاِمَسةُ:

َوَخالََف اْلُجْمُهوُر فِي اْفتَِراِق اللَّْفَظْيِن،  ،َعِلَم قَْدَر أَْرِشَها َوَلْو بَاَع لَْم َيُجزْ 

ْلُح َوقَالُوا: إْن َكاَن اأْلَْرُش َمْجُهواًل َكاْلُحُكوَمِة  الَّتِي لَْم تُقَدَّْر: لَْم يَِصحَّ الصُّ

ْلُح  ،َعْنهُ َواَل بَْيعُهُ  فَِة َكالدََّراِهِم إذَا ُضبَِطْت َصحَّ الصُّ أَْو َمْعلُوَم اْلقَْدِر َوالص ِ

ْن ُهَو َعلَْيهِ  بِِل اْلَواِجبَ  ،َعْنهُ َوَبْيعُهُ ِممَّ فَِة َكاإْلِ ِة فِي أَْو َمْعلُوَم اْلقَْدِر دُوَن الص ِ

ْلحِ َوبِلَْفِظ اْلبَْيعِ َوْجَهاِن  يَِة فَِفي َجَواِز ااِلْعتَِياِض َعْنَها بِلَْفِظ الصُّ الد ِ

ُهَما: اْلَمْنعُ   .أََصحُّ

ْبَراُء[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِهبَةُ َواْْلِ

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

ُل: ِ ُشِرَط فِي اْلِهبَِة: اْلقَبُوُل َواَل يُْشتَ  اأْلَوَّ ْبَراِء َعلَى اأْلََصح   .َرُط ِفي اإْلِ

ُجوعُ فِيَما  الثَّانِي:  أَْبَرأَهُ َفاَل ُرُجوَع لَهُ. ِه َوَلوْ فرعَوَهبَهُ لِ لَهُ الرُّ

َجاَرةُ[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُمَساقَاةُ َواْْلِ

ِمْن دََراِهَم َونَْحِوَها اْفتََرقَا فِي أَنَّ اْلُمَساقَاةَ اَل تَُجوُز َعلَى َغْيِر الثََّمَرةِ 

َجاَرةِ   .بِِخاَلِف اإْلِ
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 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِقَراُض َواْلُمَساقَاةُ[

َولَْو َشَرَط  ،اْفتََرقَا فِي أَنَّ اْلُمَساقَاةَ اَلِزَمةٌ َوُمَؤقَّتَةٌ ِبِخاَلِف اْلِقَراِض 

ْبحِ َجاَز ِبِخاَلفِِه فِي فِي اْلِقَراِض أَْن يَُكوَن أُْجَرةُ َمْن َيْعَمُل َمعَهُ مِ  ْن الر ِ

 اْلُمَساقَاةِ.

َجاَرةُ َواْلِجعَالَةُ[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْْلِ

 اْفتََرقَا فِي أَْمَرْيِن: 

َجاَرةِ دُوَن اْلِجعَالَةِ  أََحدُُهَما:  .تَْعيِيُن اْلعَاِمِل يُْعتَبَُر فِي اإْلِ

َجاَرةِ دُوَن اْلِجعَالَةِ اْلِعْلُم بِِمْقدَاِر اْلَعَمِل مُ  َواْْلَخُر: ْعتَبٌَر فِي اإْلِ
(9). 

َجاَرةُ َواْلبَْيُع[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْْلِ

َجاَرةُ َكاْلبَْيعِ إالَّ فِي ُوُجوِب التَّأْقِيتِ  َوااِلْنِفَساخِ َبْعدَ اْلقَْبِض ِبتَلَِف  ،اإْلِ

َوأَنَّ اْلِعَوَض  ،َوأَنَّ اْلعَْقدَ يَِردُ َعَلى اْلَمْنَفعَِة َوفِي اْلبَْيعِ َعلَى اْلعَْينِ  ،اْلعَْينِ 

ا َوفِيَها ِمْلًكا ُمَراًعى اَل يَْستَِقرُّ إالَّ  ُك فِي اْلَبْيعِ بِاْلقَْبِض ِمْلًكا ُمْستَِقرًّ
يَُملَّ

ِ اْلُمدَّةِ  ِ.َواَل ِخيَاَر فِيَها َعلَى اأْلَ  ،بُِمِضي   َصح 
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ْوَجةُ َواأْلََمةُ[  ]َما اْفتََرَق فِيِه الزَّ

َونَفََقتَُها َغْيُر  ،َواَل َحْصَر فِي اْلعَدَدِ  ،اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: اَل قَْسَم ِلأْلََمةِ 

 ،ُشوزِ َواَل تَْسقُُط بِالنُُّشوِز َواَل ِفْطَرتَُها أِلَنَُّهَما ِلْلِمْلِك َوُهَو بَاٍق َمَع النُّ  ،ُمقَدََّرةٍ 

ْوَجِة َوفِْطَرتَُها ِللتَّْمِكيِن َوُهَو ُمْنتٍَف َمعَهُ.  َونَفَقَةُ الزَّ

دَاُق َواْلُمتْعَةُ[   ]َما اْفتََرَق فِيِه الصَّ

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:

دَاَق يَُراَعى فِيِه َحاُل اْلَمْرأَةِ قَْطعًا أََحدَُها: َواْلُمتْعَةُ يَُراَعى  ،أَنَّ الصَّ

حِ ِعْندَ الشَّْيَخْينِ فِيَها حَ  ْوجِ َعلَى اْلُمْختَاِر َوَحاُل ِكلَْيِهَما َعلَى اْلُمَرجَّ  .اُل الزَّ

دَاَق يُْستََحبُّ أَْن اَل َيْنقَُص َعْن َعَشَرةِ دََراِهمَ  الثَّانِي:  ،أَنَّ الصَّ

  .َواْلُمتْعَةَ يُْستََحبُّ أَْن اَل تُْنتَقََص َعْن ثاََلثِيَن ِدْرَهًما

ْوجِ َوَغْيِرهِ  اِلُث:الثَّ  دَاَق َيِجُب َعلَى الزَّ َواَل تَِجُب اْلُمتْعَةُ إالَّ  ،أَنَّ الصَّ

َضِة َقْبَل الدُُّخول إذَا َرَجعُوا ِ  ،َعلَْيِه َوأَْوَجبََها اْلقَِديُم َعلَى ُشُهوِد َطاَلِق اْلُمفَو 

َضِة.َواْبُن اْلَحدَّاِد: َعلَى ُمْرِضعَِة َزْوَجتِِه اأْلََمِة الْ  ِ  ُمَفو 

ْجعَةُ[  ]َما اْفتََرَق فِيِه الن َِكاُح َوالرَّ

 تُفَاِرُق َعْقدَ الن َِكاحِ فِي أُُموٍر: اْشتَِراُط َكْونَِها فِي اْلِعدَّةِ 
ْجعَةُ  ،الرَّ

ٍ َواَل ُشُهوٍد َواَل ِرًضى َوفِي  ،َوِبغَْيِر لَْفِظ الن َِكاحِ َوالتَّْزِويجِ  ،َوتَِصحُّ بِاَل َوِلي 

ْحَرامِ   َواَل تُوِجُب َمْهًرا. ،اإْلِ

َهاُر[  ]َما اْفتََرَق فِيِه الطَََّلُق َوالظ ِ

َهاُر ُمَؤقَّتًا بِِخاَلِف الطَّاَلِق.  اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: أََحدَُها: َيِصحُّ الظ ِ

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِعدَّةُ َوااِلْستِْبَراُء[ 

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

أَنَّ اْلِعدَّةَ اَل تَِجُب إالَّ ِلْلَمْوُطوَءةِ َوااِلْستِْبَراُء يَُكوُن ِلْلَمْوُطوَءِة  أََحدَُها:

  .َوَغْيِرَها

ُر اْنِقَضاُء  الثَّانِي: أَنَّ ااِلْسِتْبَراَء َيْحُصُل ِبَوْضعِ َحْمِل ِزنًا َواَل يُتََصوَّ

 اْلِعدَّةِ بِِه.

ْوَجِة َواْلقَِريِب[ ]َما اْفتََرَق فِيِه َنفَقَةُ   الزَّ

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر:
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ْوَجِة ُمقَدََّرةٌ  أََحدَُها:  َونَفَقَةُ اْلقَِريِب اْلِكفَايَةُ. ،نََفقَةُ الزَّ

َماِن ِبِخاَلِف نَفَقَِة اْلقَِريِب. الثَّانِي: ِ الزَّ  نَفََقتَُها اَل تَْسقُُط بُِمِضي 

ِب إْعَساُرهُ َويََساُر اْلُمْنِفِق، َواَل يُْشتََرُط ِفي َشْرُط نَفَقَِة اْلقَِري الثَّاِلُث:

ْوَجِة.  نَفَقَِة الزَّ

ابُِع: ْوَجِة اْلَمْسَكُن َواْلَخاِدُم دُوَن نَفَقَِة اْلقَِريبِ  الرَّ  .يُبَاُع فِي نَفَقَِة الزَّ
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 ]َما اْفتََرَق فِيِه ِجَنايَةُ النَّْفِس َواأْلَْطَراِف[

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

ُل: ِ الطََّرِف أِلَنَّهُ قَْد  اأْلَوَّ ِ النَّْفِس ااِلْستِيفَاُء بِنَْفِسِه دُوَن ُمْستَِحق  ِلُمْستَِحق 

ياَلِم ِبِخاَلِف إْزَهاِق النَّْفِس فَإِنَّهُ َمْضبُوٌط.  دُ اْلَحِديدَةَ َويَِزيدُ فِي اإْلِ  يَُرد ِ

 ْلَكفَّاَرةُ ِبِخاَلِف اأْلَْطَراِف.فِي النَّْفِس ا الثَّانِي:

]  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُمْرتَدُّ َواْلَكافُِر اأْلَْصِليُّ

 اْلُمْرتَدُّ يُفَاِرُق اْلَكافَِر اأْلَْصِليَّ فِي ِعْشِريَن ُحْكًما: 

، ْلُمْسِلِمينَ َويُْؤَخذُ بِأَْحَكاِم ا ،َواَل يُْمَهُل فِي ااِلْستِتَابَةِ  ،اَل يَُقرُّ بِاْلِجْزيَةِ 

لََواتِ ومنها  ،َويُْهدَُر دَُمهُ  ،َواَل تَِحلُّ ذَِبيَحتُهُ  ،َواَل يَِصحُّ ِنَكاُحهُ  ،: قََضاُء الصَّ

فَاتُهُ َوَزْوَجتُهُ بَْعدَ الدُُّخولِ  َواَل  ،َواَل يُْسَبى َواَل يُْفدَى ،َويُوقَُف ِمْلُكهُ َوتََصرُّ

َوفِي اْستِْرقَاِق  ،َوَولَدُهُ ُمْسِلٌم فِي قَْولٍ  ،وَرثُ َواَل َيِرُث َواَل يُ  ،يَُمنُّ َعلَْيهِ 

دَّةِ أَْوُجهٌ   َويَْضَمُن َما أَتْلَفَهُ ِفي اْلَحْرِب فِي قَْوٍل. ،أَْواَلِدِه إذَا قُتَِل َعَلى الر ِ

 ]َما اْفتََرَق فِيِه قِتَاُل اْلُكفَّاِر َواْلبُغَاِة[

َواَل  ،َواَل يُذَفَُّف َعلَى َجِريِحِهمْ  ،تْبَُع ُمْدبُِرُهمْ اْلبُغَاةَ اَل يُ  :اْفتََرقَا فِي أَنَّ 

َواَل يُْستَعَاُن َعلَْيِهْم بَِكافٍِر َواَل  ،َويَُردُّ ِساَلُحُهْم َوَخْيلُُهْم إلَْيِهمْ  ،يُْقتَُل أَِسيُرُهمْ 

 بَِمْن يََرى قَتْلَُهْم ُمْدبِِريَن.
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 َواْلُهْدنَةُ[]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِجْزيَةُ 

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

  .أَنَّ َعْقدَ اْلِجْزيَِة اَلِزٌم َوَعْقدَ اْلُهْدنَِة َجائِزٌ  أََحدَُها:

أَنَّ َعْقدَ اْلُهْدنَِة اَل َيُجوُز أَْكثََر ِمْن أَْربَعَِة أَْشُهٍر: إالَّ ِلَضْعٍف  الثَّانِي:

  .ْلِجْزيَةِ فَيَُجوُز َعْشَر ِسنِيَن فَقَْط ِبِخاَلِف ا

أَنَّ اْلُهْدنَةَ تُْعقَدُ ِبغَْيِر َماٍل َواَل َيُجوُز َعْقدُ اْلِجْزيَِة بِدُونِِه َواَل  الثَّاِلُث:

 بِأَقَلَّ ِمْن ِدينَاٍر.

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اأْلُْضِحيَّةُ َواْلعَِقيقَةُ[

بِِل َوالْ  بَقَِر َواْلغَنَِم َواْلعَِقيقَةُ اَل اْفتََرقَا فِي أَنَّ اأْلُْضِحيَّةَ تَُكوُن ِمْن اإْلِ

 تَُكوُن إالَّ ِمْن اْلغَنَِم.

َماَمةُ اْلعُْظَمى َواْلقََضاُء َوَسائُِر اْلِواَليَاِت[  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْْلِ

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

َماِم أَْن َيُكوَن قَُرِشيًّا ِلْلَحِديثِ  أََحدَُها: َواَل يُْشتََرُط ذَِلَك  ،يُْشتََرُط فِي اإْلِ

 فِي َغْيِرِه ِمْن اْلُحكَّاِم.

َماِم فِي َعْصٍر َواِحٍد َويَُجوُز تَعَدُّدُ اْلقَاِضي  الثَّانِي: اَل َيُجوُز تَعَدُّدُ اإْلِ

دَةٍ.  فِي أََماِكَن ُمتَعَد ِ

َماُم بِاْلِفْسِق َويَْنعَِزُل بِِه اْلقَاِضي، الثَّاِلُث: َواْلفَْرُق:  اَل َيْنعَِزُل اإْلِ

َماِم َوَما َيْحدُُث فِي َعْزِلِه ِمْن اْلِفتَِن.  َضَخاَمةُ َشأِْن اإْلِ

ابُِع: ْغَماِء َويَْنعَِزُل بِِه اْلقَاِضي. الرَّ َماُم ِباإْلِ  اَل يَْنعَِزُل اإْلِ

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلقََضاُء َواْلِحْسبَةُ[

َوَسَماعِ الدَّْعَوى اَل َعلَى  ،ءِ َجَواِز ااِلْستِْعدَااْلِحْسبَةُ تَُوافُِق اْلقََضاَء فِي 

َوإِْلَزاُم اْلُمدََّعى  ،اْلعُُموِم بَْل فِيَما َيتَعَلَُّق ِبَبْخٍس أَْو تَْطِفيٍف أَْو ِغش ٍ أَْو َمْطلٍ 

ْعَوى َوتَْقُصُر َعْنهُ أَنَّهُ اَل يَْسَمُع اْلبَي ِنَةَ َواَل الدَّ  ،َعلَْيِه إالَّ إذَا اْعتََرفَ 

اْلَخاِرَجةَ َعْن اْلُمْنَكَراِت َكاْلعُقُوِد َواْلفُُسوخِ، َوتَِزيدُ َعلَْيِه ِبَجَواِز اْلفَْحِص 

 َواْلبَْحِث بِاَل اْسِتْعدَاٍد.

 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُحْكُم َوالتَّْنِفيذُ[
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َغْيبَتِِه إْن َكاَن  اَل يَْحتَاُج التَّْنِفيذُ إلَى دَْعَوى فِي َوْجِه َخْصٍم َواَل إثَْباتِ 

 غَِريُم َغاِئبًا أَْو َمي ِتًا.َواَل يُْشتََرُط فِيِه اْلَحِلُف إذَا َكاَن الْ ، َغائِبًا

ِة َواْلُحْكُم بِاْلُموَجِب[ حَّ  ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُحْكُم بِالص ِ

 بَْينَُهَما فُُروٌق: 

ُل: ِة ُمْنَصب  إ اأْلَوَّ حَّ اِدِر ِمْن بَْيعٍ أَنَّ اْلُحْكَم بِالص ِ لَى إْنفَاِذ ذَِلَك الصَّ

اِدِر. ،َوَوْقٍف َونَْحِوِهَما  َواْلُحْكُم بِاْلُموَجِب ُمْنَصب  إلَى أَثَِر ذَِلَك الصَّ

ِة اَل َيْختَصُّ بِأََحدٍ  الثَّانِي: حَّ َواْلُحْكَم بِاْلُموَجِب  ،أَنَّ اْلُحْكَم بِالص ِ

 بِذَِلَك.يَْختَصُّ بِاْلَمْحُكوِم َعلَْيِه 

ِة َيْقتَِضي اْستِيفَاَء الشُُّروطِ  الثَّاِلُث: حَّ َواْلُحْكَم  ،أَنَّ اْلُحْكَم بِالص ِ

بِاْلُموَجِب اَل يَْقتَِضي اْستِيفَاَء الشُُّروِط َوِإنََّما ُمْقتََضاهُ ُصدُوُر ذَِلَك اْلُحْكِم، 

  .َواْلُحْكُم َعلَى اْلَمْصدَِر بَِما َصدََر ِمْنهُ 

َوايَةُ[]َما افْ    تََرَق فِيِه الشََّهادَةُ َوالر ِ

 اْفتََرقَا فِي أَْحَكاٍم: 

ُل: َوايَِة. اأْلَوَّ  اْلعَدَدُ يُْشتََرُط فِي الشََّهادَةِ دُوَن الر ِ

َوايَِة ُمْطلَقًا ِبِخاَلِف الشََّهادَةِ فِي  :الثَّانِي الذُُّكوَرةُ اَل تُْشتََرُط فِي الر ِ

 بَْعِض اْلَمَواِضعِ.

َوايَِة. الثَّاِلُث: يَّةُ تُْشتََرُط ِفي الشََّهادَةِ ُمْطلَقًا دُوَن الر ِ  اْلُحر ِ

ابُِع: تُْقَبُل َشَهادَةُ اْلُمْبتَِدعِ إالَّ اْلَخَطاِبيَّةَ  الرَّ
َولَْو َكاَن دَاِعيَةً َواَل تُْقَبُل  (9)

 ِرَوايَةُ الدَّاِعيَِة.

 ِمْن اْلَكِذِب دُوَن ِرَواَيِتِه. تُْقَبُل َشَهادَةُ التَّائِبِ  اْلَخاِمُس:

َمْن َكذََب فِي َحِديٍث َواِحٍد ُردَّ َجِميُع َحِديِثِه السَّابِِق ِبِخاَلِف  السَّاِدُس:

ةٍ اَل يَْنقُُض َما َشِهدَ بِِه قَْبَل ذَِلَك. وِر ِفي َمرَّ  َمْن يُتَبَيَُّن َشَهادَتُهُ ِللزُّ

ُ  السَّابُِع: ْت َشَهادَتُهُ إلَى نَْفِسِه نَْفعًا أَْو دَفَعَْت اَل تُْقبَُل َشَهادَة َمْن َجرَّ

ْن َرَوى ذَِلَك.  َعْنهُ َضَرًرا َوتُْقبَُل ِممَّ

                                                           
ون شهادة الزور هم أصحاب أبي الخطاب األسدي، قالوا: األئمة األنبياء وأبو الخطاب نبي، ويستحل ( ـ5)

 .لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار آالمها. التعريفات للجرجاني مادة خطب
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َوايَِة. َوَرِقيقٍ  فرعوَ اَل تُْقبَُل الشََّهادَةُ أِلَْصٍل  الثَّاِمُن:  ِبِخاَلِف الر ِ

ُ  التَّاِسُع َواْلعَاِشُر َواْلَحاِدَي َعَشَر: إنََّما تَِصحُّ بِدَْعَوى َسابَِقٍة الشََّهادَة

َوايَِة فِي اْلُكل ِ    .َوَطلٍَب لََها َوِعْندَ َحاِكٍم بِِخاَلِف الر ِ

ِلْلعَاِلِم اْلُحْكُم بِِعْلِمِه فِي التَّْعِديِل َوالتَّْجِريحِ َقْطعًا ُمْطلَقًا  الثَّانِي َعَشَر:

َوايَِة بِِخاَلِف الشََّهادَةِ فَإِنَّ فِ  َها التَّْفِصيُل َبْيَن فِي الر ِ يَها ثاََلثَةَ أَْقَواٍل: أََصحُّ

 تَعَالَى َوَغْيِرَها. هللاُحدُوِد 

َوايَِة ِبَواِحٍد دُوَن الشََّهادَِة  الثَّاِلَث َعَشَر: َيثْبُُت اْلَجْرُح َوالتَّْعِديُل فِي الر ِ

.ِ  َعلَى اأْلََصح 

ابَِع َعَشَر: َوايَةِ  الرَّ : َقبُوُل اْلَجْرحِ َوالتَّْعِديِل َغْيَر اأْلََصحُّ ِفي الر ِ

 ُمفَسٍَّر ِمْن اْلعَاِلِم َواَل يُْقبَُل اْلَجْرُح فِي الشََّهادَةِ ِمْنهُ إالَّ ُمفَسًَّرا.

َوايَِة بِِخاَلِف الشََّهادَةِ إالَّ  اْلَخاِمَس َعَشَر: َيُجوُز أَْخذُ اأْلُْجَرةِ َعلَى الر ِ

 .إذَا اْحتَاَج إلَى َمْرُكوبٍ 

: َبْل أَْقَوى ِمْنهُ  ،اْلُحْكُم بِالشََّهادَةِ تَْعِديلٌ  السَّاِدَس َعَشَر: قَاَل اْلغََزاِليُّ

ِ اِلْحتَِماِل  ِ َعلَى اأْلََصح  بِاْلقَْوِل ِبِخاَلِف َعَمِل اْلعَاِلِم أَْو فُتْيَاهُ بُِمَوافَقَِة اْلَمْرِوي 

 أَْن يَُكوَن ذَِلَك الدَِّليُل آِخَر.

ُ َعلَى الشََّهادَةِ إالَّ ِعْندَ تَعَسُِّر اأْلَْصِل  َع َعَشَر:السَّابِ  اَل تُْقبَُل الشََّهادَة

َوايَِة.  بَِمْوٍت أَْو َغْيبٍَة أَْو َنْحِوِهَما بِِخاَلِف الر ِ

إذَا َرَوى َشْيئًا ثُمَّ َرَجَع َعْنهُ َسَقَط َواَل يُْعَمُل بِِه بِِخاَلِف  الثَّاِمَن َعَشَر:

جُ   وعِ َعْن الشََّهادَةِ قَْبَل اْلُحْكِم.الرُّ

ْدنَا لَِزَمُهَما  التَّاِسَع َعَشَر: لَْو َشِهدَا ِبُموَجِب قَتٍْل ثُمَّ َرَجعَا َوقَااَل: تََعمَّ

َولَْو أَْشَكلَْت َحاِدثَةٌ َعلَى َحاِكٍم فَتََوقََّف َفَرَوى َشْخٌص َخبًَرا َعْن  ،اْلِقَصاصُ 

 ِ اِوي َوقَاَل: َكذَْبت فِيَها َوقَ  @النَّبِي  تََل اْلَحاِكُم بِِه َرُجاًل ثُمَّ َرَجَع الرَّ

ِ: َيْنَبِغي أَْن َيِجَب اْلِقَصاُص َكالشَّاِهِد إذَا َرَجَع  ْدت فَِفي َفتَاَوى اْلبََغِوي  َوتَعَمَّ

َماُم: أَنَّهُ اَل قَِصاَص  : َواَلَِّذي ذََكَرهُ اْلقَفَّاُل َواإْلِ افِِعيُّ بِِخاَلِف الشََّهادَةِ قَاَل الرَّ

 فَإِنََّها تَتَعَلَُّق بِاْلَحاِدثَِة، َواْلَخبَُر اَل َيْختَصُّ بَِها.
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نَا ُحدُّوا ِلْلقَْذِف فِي اأْلَْظَهِر َواَل  اْلِعْشُروَن: إذَا َشِهدَ دُوَن أَْربَعٍَة بِالز ِ

ِهْم َوْجَهاِن: اْلَمْشُهوُر ِمْنَها َوفِي َقبُوِل ِرَوايَتِ  ،تُْقَبُل َشَهادَتُُهْم قَْبَل التَّْوَبةِ 

 .اْلقَبُوُل 
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 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِعتُْق َواْلَوْقُف[

 اْفتََرقَا فِي أُُموٍر: 

أَنَّ اْلِعتَْق َيْقَبُل التَّْعِليَق ِبِخاَلِف اْلَوْقِف، َوأَنَّ اْلَوْقَف فِيِه َشائِبَةُ  منها:

حٍ  ِمْلٍك بِِخاَلِف اْلِعتِْق، َوأَنَّ اْلَوْقَف َعلَى ُمَعيٍَّن يُْشتََرُط قَبُولُهُ فِي َوْجٍه ُمَصحَّ

ِه بِاَل ِخاَلفٍ  ِه وُل اْلَعتِيِق اْلِعتَْق وَ َواَل يُْشتََرُط قَبُ  ،َويَْرتَدُّ بَِرد ِ اَل يَْرتَدُّ بَِرد ِ

ِه َجْزًماَجْزًما،  َويَِصحُّ َوْقُف  ،َويَِصحُّ َوْقُف بَْعِض اْلعَْبِد َواَل يَْرتَدُّ ِبَرد ِ

 بَْعِض اْلعَْبِد َواَل يَْسِري َوَمتَى َعتََق َبْعُض َعْبٍد َسَرى إلَى بَاقِيِه.

 بَِّر َوأُمُّ اْلَولَِد[]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُمدَ  

َواَل  ،َواَل تُوَهبُ  ،أُمُّ اْلَولَِد تُفَاِرُق اْلُمدَبََّر فِي ثََمانِيَِة أَْحَكاٍم: اَل تُبَاعُ 

 ،َواَل تَْجِري فِيَها اْلَوَصايَا ،َوَيتْبَعَُها َولَدَُها ،َوِعتْقَُها ِمْن َرأِْس اْلَمالِ  ،تُْرَهنُ 

 َواَل يَْضَمُن ِجنَايَتَُها فِي قَْوٍل. ،َعلَى الن َِكاحِ فِي قَْولٍ  َواَل يُْجبُِرَها السَّي ِدُ 
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 الكتاب السَّابُِع فِي نََظائَِر َشتَّى

 قاعدة 
 ]اْلَواِجُب الَِّذي اَل يَتَقَدَُّر[

أِْس َمثاًَل إذَا َزادَ فِيِه َعلَى اْلقَْدِر اْلُمْجِزِئ َهْل يَتَِّصُف  - َكَمْسحِ الرَّ
ِة اأْلُُصوِل َواأْلَْكثَُر ِمْنُهْم َعلَى اْلَمْنعِ.اْلَجِميُع   بِاْلُوُجوِب؟ فِيِه ِخاَلٌف َبْيَن أَِئمَّ

ُكوعِ أَْو  - اَلةِ أَْو الرُّ َل اْلِقيَاَم فِي الصَّ َوِمْن َنَظائِِر اْلَمْسأَلَِة: َما لَْو َطوَّ
 ِزُئ ااِلْقتَِصاُر َعلَْيِه؟ السُُّجوِد فََهْل اْلَواِجُب اْلُكلُّ أَْو اْلقَْدُر الَِّذي يُجْ 

بِِل َهْل اْلَواِجُب ُخُمُسهُ أَْو ُكلُّهُ؟  - أَْو أَْخَرَج َبِعيًرا َعْن َخْمٍس ِمْن اإْلِ
أَْو لَِزَمهُ ذَْبُح َشاةٍ فَذَبََح بَدَنَةً فََهْل اْلَواِجُب ُسْبعَُها أَْو ُكلَُّها؟ فِيِه َوْجَهاِن 

: أَنَّ اْلَواِجَب ا  .ْلقَْدُر اْلُمْجِزئُ َواأْلََصحُّ
َطالَِة: فِي تَْكثِيِر الثََّواِب فَإِنَّ ثََواَب  فَائِدَِة اْلَوْجَهْيِن: فِي اْلَمْسحِ َواإْلِ

َكاةَ ثُمَّ  ،اْلَواِجِب أَْكثَُر ِمْن ثََواِب النَّْفلِ  َل الزَّ ُجوعِ إذَا َعجَّ َكاةِ فِي الرُّ َوفِي الزَّ
ُجوَع فَ   .إِنَّهُ يَْرِجُع فِي اْلَواِجِب اَل فِي النَّْفلِ َجَرى َما يَْقتَِضي الرُّ

اِت: ِمْن فََوائِِد اْلِخاَلِف ، َوالتَّْحِقيُق أَنَّ اْلَجِميَع يَقَُع َواِجبًا قَاَل فِي اْلُمِهمَّ
َكاةِ فَإِْن قُْلنَا:   الن ِيَِّة فِي اْلَبِعيِر اْلُمْخَرجِ َعْن الزَّ

اْلُكلُّ َغْيَر َما تَقَدََّم: َكْيِفيَّةُ
َكاةِ َوَنْحِوَها َوإِْن قُْلنَا: اْلُخُمُس َكفَاهُ ااِلْقتَِصاُر  ،فَْرٌض فَاَل بُدَّ ِمْن ِنيَِّة الزَّ

أَْو فََعَل فِي َمَرِض  ،َعلَْيِه فِي الن ِيَِّة َواْلُحْسبَاُن ِمْن الثُّلُِث إذَا أَْوَصى بِذَِلكَ 
ِمْنُهَما أَْو فَْرًضا اتََّجهَ تَْخِريُجهُ َعلَى اْلِخاَلِف َمْوتِِه فَإِْن َجعَْلنَاهُ نَْفاًل ُحِسَب 

 فِيَما إذَا أَْوَصى بِاْلِعتِْق ِفي اْلَكفَّاَرةِ اْلُمَخيََّرةِ.
 قاعدة:

 تَْفِويُت اْلَحاِصِل َمْمنُوعٌ ِبِخاَلِف تَْحِصيِل َما لَْيَس ِبَحاِصِل.
فًَها يَأْثَْم بِااِلت ِفَاِق َوفِي ُوُجوِب َوِمْن ثَمَّ َمْن أََراَق َماَءهُ فِي اْلَوْقِت سَ 

ِم َوْجَهاِن ِبِخاَلِف َمْن اْجتَاَز بَِماٍء فِي اْلَوْقِت فَلَْم  َعادَةِ إذَا َصلَّى بِالتَّيَمُّ اإْلِ
ِم فَإِنَّهُ اَل يَأْثَمُ  ا بَعُدَ َعْنهُ َصلَّى بِالتَّيَمُّ أْ، فَلَمَّ َوْقُت َوَمْن دََخَل َعلَْيِه الْ  ،يَتََوضَّ

ٍ بِالشََّرائِِط َوَمعَهُ َما يَْكِفيِه لَْو َمَسَح َواَل يَْكِفيِه لَْو َغَسَل  َوُهَو اَلبُِس ُخف 
ِ وَ  ِبِخاَلِف َمْن اْلَحالَة َهِذِه بِااِلت ِفَاِق، َوَجَب َعَلْيِه اْلَمْسُح َوَيْحُرُم نَْزعُ اْلُخف 

ٌر َوَمَعهُ َماءٌ َكاَن َغْيَر اَلِبٍس َوَمعَهُ ُخف  َوقَْد أَرْ   ،َهقَهُ اْلَحدَُث َوُهَو ُمتََطه ِ
 .َكذَِلَك اَل َيِجُب َعلَْيِه اللُّْبُس ِليَتََمسَّحَ 
 ]ضابط: اْلبَدَِل َمَع ُمْبدَِلِه أَْقَساٌم[

ِم َمَع  أََحدَُها: يَتََعيَُّن ااِلْبتِدَاُء بِاْلُمْبدَِل ِمْنهُ َوُهَو اْلغَاِلُب: َكالتَّيَمُّ
َكاةِ َمَع اْلُجْبَراِن. ،اْلُوُضوءِ   َواْلَواِجُب فِي الزَّ

 َيتََعيَُّن ااِلْبتِدَاُء بِاْلَبدَِل َكاْلُجُمعَِة إذَا قُْلنَا: ِهَي بَدٌَل َعْن الظُّْهِر. الثَّانِي:
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 يَْجَمُع بَْيَنُهَما َكَواِجِد بَْعِض اْلَماِء َواْلَجِريحِ. الثَّاِلُث:
ابُِع: ْجِل. الرَّ ِ َمَع َغْسِل الر ِ  يَتََخيَُّر َكَمْسحِ اْلُخف 

 
تهذيب األشباه النظائر وال غنى به عن أصله،  انتهى ما قصدناه من

غفر هللا لنا ولمؤلفه وجزاه عنا وعن اْلسَلم خيراً، وكان الفراغ منه 
 ها هللا.هـ في أم القرى حرس5341أول محرم لعام 

 فهارس الموضوعات

 الصفحة الموضوع 

 1 مقدمة

 8 منهج التهذيب

 55 التمهيد

 97 الفقهية.القاعدة  تعريف -

 92 أهمية علم القواعد الفقهية. -

 98 الفقهية واألصولية.القاعدة  الفرق بين -

 92 الفقهي. ضابطالالفقهية والقاعدة  الفرق بين -

 97 الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. -

 96 الفقهية.مصدر القواعد  -

 91 تأريخ تدوين القواعد الفقهية. -

 79 أهم المصنفات الحديثة في القواعد الفقهية. -

 77 الفرق بين كتب القواعد والكليات والفروق واالستثناء. -

 11 مقدمة المؤلف -

ل[ -  40 ]اْلِكتَاب اأْلَوَّ

 40 َمَسائِل اْلِفْقه تَْرِجع إلَْيَهافِي َشْرح القواعد اْلَخْمس الَّتِي ذََكَر اأْلَْصَحاب أَنَّ َجِميع  -

 40 ]القاعدة اأْلُولَى: اأْلُُموُر بَِمَقاِصِدَها[ -

 20 فِيَها َمبَاِحث: -

ُل: اأْلَْصل فِي َهِذِه القاعدة : -  20 اأْلَوَّ

 29 اْلَمْبَحث الثَّانِي: فِيَما يَْرِجع إلَى َهِذِه القاعدة ِمْن أَْبَواب اْلِفْقه: -

 27 ]اْلَمْبَحث الثَّاِلث: فِيَما شرعت الن ِيَّة أِلَْجِلِه[  -

ابِع: فِي َوْقت الن ِيَّة: -  22 اْلَمْبَحث الرَّ

 26 ]اْلَمْبَحُث اْلَخاِمس: فِي َمِحل  الن ِيَِّة[ -

 76 اْلَمْبَحث السَّاِدس: فِي ُشُروط الن ِيَّة: -

قٍَة:  -  64 اْلَمْبَحُث السَّاِبُع: فِي أُُموٍر ُمتَفَر ِ

- ]  86 ]القاعدة الثَّانِيَةُ: اْليَِقيُن اَل يَُزاُل بِالشَّك ِ

 47 ويَْندَِرُج فِي َهِذِه القاعدة ِعدَّةُ قواعد: -

 47 قاعدة: اأْلَْصل بَقَاء َما َكاَن َعلَى َما َكاَن: -

ِة:قاعدة: اأْلَْصُل بََراَءةُ  - مَّ  41 الذ ِ
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اًل؟ فَاأْلَْصُل أَنَّهُ َلْم يَْفعَْلهُ: -  10 قاعدة: َمْن َشكَّ َهْل فَعََل َشْيئًا أَوَّ

 17 قاعدة: اأْلَْصُل اْلعَدَُم: -

 12 قاعدة: اأْلَْصُل فِي كل َحاِدٍث تَْقِديُرهُ بِأَْقَرِب َزَمٍن: -

بَاَحةُ  -  18 َحتَّى يَدُلُّ الدَِّليُل َعلَى التَّْحِريِم:قاعدة: اأْلَْصُل فِي اأْلَْشيَاِء اإْلِ

 12 قاعدة: اأْلَْصُل فِي اأْلَْبَضاعِ التَّْحِريُم: -

 12 قاعدة: اأْلَْصُل فِي اْلَكاَلِم اْلَحِقيَقةُ: -

 16 ]ِذْكُر تَعَاُرِض اأْلَْصِل َوالظَّاِهِر[: -

 908 فَْصل: فِي تَعَاُرِض اأْلَْصلَْينِ  -

اِهَرْيِن:تَْذنِيب:  -  901 تَعَاُرُض الظَّ

 501 ]القاعدة الثَّاِلثَةُ: اْلَمَشقَّةُ تَْجِلُب التَّْيِسيَر[ -

ِ اْلُمْقتَِضيَِة ِللتَّْخِفيِف: -  992 َضْبِط اْلَمَشاق 

َرُر يَُزاُل[ - ابِعَةُ: الضَّ  551 ]القاعدة الرَّ

 991 َويَتَعَلَُّق بَِهِذِه القاعدة ست قواعد : -

ُروِريَّاُت تُبِيُح اْلَمْحُظوَراِت:اأْلُولَى:  -  991 الضَّ

ُروَرةِ يُقَدَُّر بِقَْدِرَها:  -  970 الثَّاِنيَةُ: َما أُِبيَح ِللضَّ

َرِر: - َرَر اَل يَُزاُل بِالضَّ  977 الثَّاِلثَةُ: الضَّ

ابِعَة: إذَا تَعَاَرَض َمْفَسدَتَاِن ُروِعَي أَْعَظُمُهَما َضَرًرا بِاْرتَِكاِب أََخف ِِهَما: َوَنِظيُرَها:  -  972 الرَّ

 972 الخامسة: وهي: درء المفاسد أولى من جلب المصالح: -

ةً َكانَْت أَْو  - ُروَرةِ َعامَّ ةً:القاعدة اْلسادسةُ: اْلَحاَجةُ تَْنِزُل َمْنِزلَةَ الضَّ  977 َخاصَّ

 517 ]القاعدة الخامسة: اْلعَادَةُ ُمَحكََّمةٌ[ -

 922 فَْصٌل: فِي تَعَاُرِض اْلعُْرِف َمَع اللُّغَِة: -

- :  928 فَْصٌل: فِي تَعَاُرِض اْلعُْرِف اْلعَام ِ َواْلَخاص ِ

 922 َمْنِزلَةَ الشَّْرِط:اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث: اْلعَادَةُ اْلُمطَِّردَةُ فِي نَاِحيٍَة َهْل تنزل  -

ابُِع: كل َما َوَردَ بِِه الشَّْرعُ ُمْطلَقًا باَِل ضابط لَهُ ِمْنهُ َواَل ِمْن اللُّغَِة يُْرَجُع فِيِه إلَ  - ى اْلَمْبَحُث الرَّ
 اْلعُْرِف:

 

927 

ُج َعلَْيَها َما اَل يَْنَحِصُر  - َوِر اْلُجْزئِيَِّة[]اْلِكتَاُب الثَّانِي: فِي قواعد ُكل ِيَّة يَتََخرَّ  548 ِمْن الصُّ

- ] ٍَ  548 ]القاعدة اأْلُولَى: ااِلْجتَِهادُ اَل يُْنقَُض بِااِلْجتَِهاِد

 534 ]القاعدة الثَّانِيَةُ: إذَا اْجتََمَع اْلَحََلُل َواْلَحَراُم ُغِل َب اْلَحَراُم[ -

 929 اِنُب السَّفَِر ُغل َِب َجانُِب اْلَحَضرِ قاعدة : إذَا اْجتََمَع فِي اْلِعبَادَةِ َجاِنُب اْلَحَضِر، َوجَ  -

َم اْلَمانِعُ  -  927 قاعدة : إذَا تَعَاَرَض اْلَماِنُع َواْلُمْقتَِضي قُد ِ

ُم اْلَحاَلَل:   -  922 قاعدة: اْلَحَراُم اَل يَُحر ِ

يثَاُر فِي اْلقُْرِب َمْكُروهٌ َوفِي َغْيِرَها َمْحبُوٌب[ -  513 ]القاعدة الثَّاِلثَةُ: اْْلِ

ابِعَةُ: التَّابُِع تَابٌِع[ -  511 ]القاعدة الرَّ

 922 يَْدُخُل فِي َهِذِه اْلِعبَاَرةِ قواعد:  -

 922 اأْلُولَى: أَنَّهُ اَل يُْفَردُ بِاْلُحْكِم ؛ أِلَنَّهُ إنََّما ُجِعَل تَبَعًا. -

 927 الثَّاِنيَةُ: التَّاِبُع يَْسقُُط بُِسقُوِط اْلَمتْبُوعِ. -

اِلثَةُ: التَّاِبُع اَل يَتَقَدَُّم َعلَى اْلَمتْبُوعِ. -
 924 الثَّ

 924 الثَّاِلثَةُ: التَّاِبُع اَل يَتَقَدَُّم َعلَى اْلَمتْبُوعِ، َوِمْن فُُروِعِه:  -

ِعيَِّة َمنُوٌط بِاْلَمْصَلَحِة[ - َماِم َعَلى الرَّ ُف اْْلِ  511 ]القاعدة اْلَخاِمَسةُ: تََصرُّ

 560 السَّاِدَسةُ: اْلُحدُودُ تَْسقُط بِالشُّبَُهاِت[]القاعدة  -
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 561 ]القاعدة السَّابِعَةُ: اْلُحرُّ اَل يَْدُخُل تَْحَت اْليَِد[ -

 564 ]القاعدة الثَّاِمَنةُ: اْلَحِريُم َلهُ ُحْكُم َما ُهَو َحِريٌم لَهُ[ -

ْْلَخِر ]القاعدة التَّاِسعَةُ: إذَا اْجتََمَع أَْمَراِن ِمْن ِجْنٍس َواِحٍد َولَْم يَْختَِلْف َمْقُصودُهَُما دََخَل أََحدُهَُما فِي ا -
 َغاِلبًا[

561 

 561 ]القاعدة اْلعَاِشَرةُ: إْعَماُل اْلَكََلم أَْولَى ِمْن إْهَماِلِه[ -

 960 لتَّأِْكيِد " :قاعدة: " التَّأِْسيُس أَْولَى ِمْن ا -

َماِن[ -  575 ]القاعدة اْلَحاِدَيةَ َعْشَرةَ: اْلَخَراُج بِالضَّ

- ]  575 ]القاعدة الثَّانِيَةَ َعْشَرةَ: اْلُخُروُج ِمْن اْلِخََلِف ُمْستََحبٌّ

ْفعِ[ -  َعْشَرةَ: الدَّْفُع أَْقَوى ِمْن الرَّ
 574 ]القاعدة الثَّاِلثَةَ

ابِعَةَ  - َخُص اَل تُنَاُط بِاْلَمعَاِصي[]القاعدة الرَّ  574 َعْشَرةَ: الرُّ

- ] ْخَصةُ اَل تُنَاُط بِالشَّك ِ  571 ]القاعدة اْلَخاِمَسةَ َعْشَرةَ: الرُّ

َضا بِالشَّْيِء ِرًضا بَِما يَتََولَّدُ ِمْنهُ[ -  571 ]القاعدة السَّاِدَسةَ َعْشَرةَ: الر ِ

 576 السَُّؤاُل ُمعَادٌ ِفي اْلَجَواِب[]القاعدة السَّابِعَةَ َعْشَرةَ:  -

 578 ]القاعدة الثَّاِمَنةَ َعْشَرةَ: اَل يُْنَسُب ِللسَّاِكِت قَْوٌل[ -

 571 ]القاعدة التَّاِسعَة َعْشَرة: َما َكاَن أَْكثََر ِفْعًَل َكاَن أَْكثََر فَْضًَل[ -

ي أَْفَضُل ِمْن  -  585 اْلقَاِصِر[]القاعدة اْلِعْشُروَن: اْلُمتَعَد ِ

 581 ]القاعدة اْلَحاِدَيةُ َواْلِعْشُروَن: اْلفَْرُض أَْفَضُل ِمْن النَّْفِل[ -

 بِنَْفِس اْلِعبَادَة أَْولَى ِمْن اْلُمتَعَل ِقَة  -
َقةُ ]القاعدة الثَّانِيَة َواْلِعْشُروَن: اْلفَِضيلَةُ اْلُمتَعَل ِ

 بَِمَكانَِها[
584 

 583 َواْلِعْشُروَن: اْلَواِجُب اَل يُتَْرُك إالَّ ِلَواِجٍب[]القاعدة الثَّاِلثَةُ  -

ابِعَةُ َواْلِعْشُروَن: َما أَْوَجَب أَْعَظَم اأْلَْمَرْيِن بُِخُصوِصِه اَل يُوِجُب أَْهَونَُهَما بِعُُموِمِه[ -  581 ]القاعدة الرَّ

 586 دٌَّم َعَلى َما ثَبََت بِالشَّْرِط[]القاعدة اْلَخاِمَسةُ َواْلِعْشُروَن: َما ثَبََت بِالشَّْرعِ ُمقَ  -

َم ات َِخاذُهُ[ - َم اْستِْعَمالُهُ ُحر ِ  587 ]القاعدة السَّاِدَسةُ َواْلِعْشُروَن: َما ُحر ِ

َم إْعَطاُؤهُ[ - َم أَْخذُهُ ُحر ِ  587 ]القاعدة السَّابِعَة َواْلِعْشُروَن: َما ُحر ِ

 588 اْلَمْشغُوُل اَل يُْشغَُل[]القاعدة الثَّاِمَنةُ َواْلِعْشُروَن:  -

 588 ]القاعدة التَّاِسعَةُ َواْلِعْشُروَن: اْلُمَكبَُّر اَل يَُكبَُّر[ -

 581 ]القاعدة الثَََّلثُوَن: َمْن اْستَْعَجَل َشْيئًا قَْبَل أََوانِِه ُعوقَِب ِبِحْرَمانِِه[ -

 515 ِمْن اْلفَْرض[]القاعدة اْلَحاِدَيةُ َوالثَََّلثُوَن: النَّفَُل أَْوَسُع  -

ة[ - ة أَْقَوى ِمْن اْلِواَليَة اْلَعامَّ  515 ]القاعدة الثَّانِيَةُ َوالثَََّلثُوَن: اْلِواَليَة اْلَخاصَّ

 َوالثَََّلثُوَن: اَل ِعْبَرةَ بِالظَّن ِ اْلبَي ِِن َخَطُؤهُ[ -
 514 ]القاعدة الثَّاِلثَةُ

ابِعَةُ َوالثَََّلثُوَن: ااِل  -  513 ْشتِغَاُل بِغَْيِر اْلَمْقُصوِد إْعَراٌض َعْن اْلَمْقُصوِد[]القاعدة الرَّ

 511 ]القاعدة اْلَخاِمَسةُ َوالثَََّلثُوَن: اَل يُْنَكُر اْلُمْختََلُف فِيِه َوإِنََّما يُْنَكُر اْلُمْجَمُع َعلَْيِه[ -

ِعيِف َواَل َعْكَس[]القاعدة السَّاِدَسةُ َوالثَََّلثُوَن: يَْدُخُل اْلَقِويُّ َعلَى  -  511 الضَّ

 516 ]القاعدة السَّابِعَةُ َوالثَََّلثُوَن: يُْغتَفَُر فِي اْلَوَساِئِل َما اَل يُْغتَفَُر فِي اْلَمَقاِصِد[ -

 516 ]القاعدة الثَّاِمَنةُ َوالثَََّلثُوَن: اْلَمْيُسوُر اَل يَْسقُُط بِاْلَمْعُسوِر[ -

َوالثَََّلثُوَن: َما اَل َيْقبَُل التَّْبِعيَض فَاْختِيَاُر بَْعِضِه َكاْختِيَاِر ُكل ِِه ]القاعدة التَّاِسعَةُ  -
 َوإِْسقَاُط بَْعِضِه َكِإْسَقاِط ُكل ِِه[

511 

 100 ]القاعدة اأْلَْربَعُوَن: إذَا اْجتََمَع السَّبَُب أَْو اْلغُُروُر َواْلُمبَاَشَرةُ قدمت اْلُمبَاَشَرةُ[ -

الثَّاِلث: ِفي القواعد اْلُمْختَلَِف فِيَها َواَل يُْطلَُق التَّْرِجيُح اِلْختََِلِفِه فِي اْلفَْرعِ  ]اْلِكتَاب -
 َوِهَي َعَشُروِن قاعدة[

101 

 101 ]القاعدة اأْلُولَى: اْلُجُمَعةُ َهْل ِهَي ُظْهٌر َمْقُصوَرةٌ أَْو َصََلةٌ َعلَى ِحيَاِلَها؟[ -
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ََلةُ َخْلَف اْلُمْحِدِث اْلَمْجُهوِل اْلَحاِل[]القاعدة الثَّانِيَةُ:  -  104 الصَّ

 103 ]القاعدة الثَّاِلثَةُ: َمْن أَتَى بَِما يُنَافِي اْلفَْرَض[ -

ابِعَةُ: النَّْذُر َهْل يُْسلَُك بِِه َمْسلَك اْلَواِجِب أَْو اْلَجائِِز[؟ قَْواَلِن: -  101 ]القاعدة الرَّ

 101 اْلِعْبَرةُ بِِصيَغِ اْلعُقُوِد أَْو بَِمعَانِيَها[؟]القاعدة اْلَخاِمَسةُ: َهْل  -

َماِن أَْو َجانِبُ  - ْهِن َهْل اْلُمغَلَُّب فِيَها َجانُِب الضَّ  ]القاعدة السَّاِدَسةُ: اْلعَْيُن اْلُمْستَعَاَرةُ ِللرَّ
 اْلعَاِريَِّة[ِ؟

156 

 157 اْستِيفَاٌء[؟]القاعدة السَّابِعَةُ: اْلَحَواَلةُ َهْل ِهَي بَْيٌع أَْو  -

ْبَراُء َهْل ُهَو إْسقَاٌط أَْو تَْمِليك[؟ -  151 ]القاعدة الثَّاِمَنةُ: اْْلِ

قَالَةُ َهْل ِهَي فَْسٌخ أَْو بَْيٌع[ٌ؟ -  115 ]القاعدة التَّاِسعَةُ: اْْلِ

ْوجِ قَْبَل اْلقَْبِض َمْضُموٌن َضَماَن َعْقٍد أَْو َضَماَن  - دَاُق اْلُمعَيَُّن فِي يَِد الزَّ ]القاعدة اْلعَاِشَرةُ: الصَّ
 يٍَد[ٍ؟

114 

ْجِعيُّ َهْل يَْقَطُع الن َِكاَح أَْو اَل[؟ -  113 ]القاعدة اْلَحاِدَيةَ َعْشَرةَ: الطَََّلُق الرَّ

َهاُر َهْل اْلُمغَلَُّب فِيِه ُمَشابََهةُ الطَََّلِق أَْو ُمَشابََهةُ ]القاعدة الثَّانِيَةَ َعشْ  - َرةَ: الظ ِ
 اْليَِميِن[؟

116 

 117 ]القاعدة الثَّاِلثَةَ َعْشَرةَ: فَْرُض اْلِكفَاَيِة َهْل يَتَعَيَُّن بِالشُُّروعِ أَْو اَل[؟  -

اِئُل اْلَعائِدُ َهْل ُهَو َكاَلَِّذي لَْم يَُزْل أَْو َكاَلَِّذي لَْم يَعُْد[ْ؟  - ابِعَةَ َعْشَرةَ: الزَّ  111 ]القاعدة الرَّ

 141 ]القاعدة اْلَخاِمَسةَ َعْشَرةَ: َهْل اْلِعْبَرةُ بِاْلَحاِل أَْو بِاْلَمآِل[ِ؟  -

 727 ]تَْنِزيِل ااِلْكتَِساِب َمْنِزلَةَ اْلَماِل اْلَحاِضِر[ قاعدة : -

 726 قاعدة :]َما قَاَرَب الشَّْيَء َهْل يُْعَطى ُحْكُمهُ؟[ -

 148 ]القاعدة السَّاِدَسةَ َعْشَرةَ: إذَا بََطَل اْلُخُصوُص َهْل يَْبقَى اْلعُُموُم ؟[ -

 130 يُْعَطى ُحْكَم اْلَمْعلُوِم أَْو اْلَمْجُهوِل؟[]القاعدة السَّابِعَةَ َعْشَرةَ: اْلَحْمُل َهْل  -

 135 ]القاعدة الثَّاِمَنةَ َعْشَرةَ: النَّاِدُر َهْل يُْلَحُق بِِجْنِسِه أَْو بِنَْفِسِه؟[ -

؟[ -  134 ]القاعدة التَّاِسعَةَ َعْشَرةَ: اْلقَاِدُر َعلَى اْليَِقيِن َهْل لَهُ ااِلْجتَِهادُ َواأْلَْخذُ بِالظَّن ِ

 131 ]القاعدة اْلِعْشُروَن: اْلَمانُِع الطَّاِرُئ َهْل ُهَو َكاْلُمَقاِرِن؟[ -

قاعدة: ]يُْغتَفَُر فِي الدََّواِم َما اَل يُْغتَفَُر فِي ااِلْبتِدَاِء[ - َِ 786 

ابُِع: فِي أَْحَكاٍم يَْكثُُر دَْوَرَها َويَْقبَُح بِاْلفَِقيِه َجْهلَُها[ -  131 ]الكتاب الرَّ

 781 في النَّاِسي َواْلَجاِهِل َواْلُمْكَرِه[ ]القول -

 728 المسأئل المبنية على الخالف في حنث الناسي والمكره:  -

 724 ]َمْن يُْقبَُل ِمْنهُ دَْعَوى اْلَجْهِل َوَمْن اَل يُْقبَُل[ -

، لَْم  - َِ  721 يَِفْدهُ ذَِلَك[:]قاعدة: كل َمْن َعِلَم تَْحِريَم َشْيٍء َوَجِهَل َما يَتََرتَُّب َعلَْيِه

 770 ]قَاِعدَةٌ: ُكلُّ َمْوِضعٍ َكاَن ِلأْلُم ِ ِفيِه َمْدَخٌل َفالشَِّقيُق ُمقَدٌَّم[ -

ِحيُح[]قََواِعدُ: َعْشَرةٌ   -  164 ]اأْلُولَى: ُحْكُم الذََّكِر اأْلََشل ِ ُحْكُم الصَّ

ياَلجِ َبْيَن أَْن يَُكونَ  -  772 بِِخْرقٍَة أَْو اَل إالَّ فِي نَْقِض اْلُوُضوِء[ ]الثَّانَِية: اَل فَْرَق ِفي اإْلِ

 772 ]الثَّاِلثَةُ: َما ثََبَت ِلْلَحَشفَِة ِمْن اأْلَْحَكاِم ثَاِبُت ِلَمْقُطوِعَها إْن بَِقَي ِمْنهُ قَْدُرَها[ -

ابِعَةُ: اْلَواِطُئ فِي الدُّبُِر َكُهَو فِي اْلقُبُِل[ -  772 ]الرَّ

 778 اأْلَْحَكاُم اْلُموِجَبةُ ِلْلَوْطِء فِي الن َِكاحِ اْلفَاِسد َسْبعَةٌ:[]اْلَخاِمَسةُ:  -

ْنَزاُل إالَّ فِي َمْسأََلٍة َواِحدٍَة:[ -  778 ]السَّاِدَسةُ: ُكلُّ ُحْكٍم تََعلََّق بِاْلَوْطِء اَل يُْعتََبُر فِيِه اإْلِ

 778 اْليَِمين َعْن َمْهٍر أَْو ُعقُوبٍَة إالَّ فِي ُصَوٍر[:]السَّابِعَة: اَل يَْخلُو اْلَوْطُء فِي َغْيِر ِمْلِك  -

ُجِل فِيَها َوْطُء َزْوَجتِِه َمَع بَقَاِء الن َِكاحِ[: -  772 ]الثَّاِمنَةُ: َحااَلت َيْحُرُم َعلَى الرَّ

ْوَجاِن فِي اْلَوْطِء[ -  777 ]التَّاِسعَةُ: إذَا اْختَلََف الزَّ

 776 اْلَوْطُء َمقَاَم اللَّْفِظ إالَّ في َمْسأَلَةً َواِحدَةً[]اْلعَاِشَرةُ: اَل يَقُوم  -

 175 ]أربع قواعد في العقود[: -



                                                                                                                           

 تهذيب األشباه والنظائر

318 
 

َماَن فََكذَِلَك فَاِسدُهُ، َوَما اَل يَْقتَِضي َصِحيُحهُ  - ]اأْلُولَى: كل َعْقٍد اْقتََضى َصِحيُحهُ الضَّ
َماَن فََكذَِلَك َفاِسدُهُ[  الضَّ

769 

ٍف تَقَاَعدَ َعْن تَْحِصيِل َمْقُصوده فَُهَو بَاِطٌل[ -  768 ]القاعدة الثَّانَِيةُ: كل تََصرُّ

 768 ]القاعدة الثَّاِلثَةُ: اْلبَاِطُل َواْلفَاِسدُ ُمتََراِدفَاِن[ -

 762 ]القاعدة الرابعة: تَعَاِطي اْلعُقُوِد اْلفَاِسدَةِ َحَراٌم[ -

 767 اْلفُُسوخِ َما اَل يُْغتَفَُر فِي اْلعُقُوِد[]قاعدة: يُْغتَفَُر فِي  -

ِريُح: اَل يَْحتَاُج إلَى ِنيٍَّة، َواْلِكنَايَةُ اَل تَْلَزُم إالَّ بِِنيٍَّة[ -  767 ]قاعدة: الصَّ

 766 َغْيِرِه[]قاعدة: َما َكاَن َصِريًحا فِي بَابِِه َوَوَجدَ َنفَاذًا فِي َمْوُضوِعِه اَل يَُكوُن ِكنَاَيةً فِي  -

]قَاِعدَة: ُكلُّ تَْرَجَمٍة تَْنَصبُّ َعلَى بَاٍب ِمْن أَْبَواِب الشَِّريعَِة فَاْلُمْشتَقُّ ِمْنَها َصِريٌح باَِل  -
 ِخاَلٍف[

761 

ْبَراِء يَْنعَِقدُ  - ٍف َيْستَِقلُّ بِِه الشَّْخُص، َكالطَّاَلِق، َواْلَعتَاِق، َواإْلِ بِاْلِكنَايَِة ]قاعدة: كل تََصرُّ
ِريحِ[  َمَع الن ِيَِّة، َكاْنِعقَاِدِه بِالصَّ

761 

َشاَرةُ[ - َبْت اإْلِ َشاَرةُ َواْلِعبَاَرةُ، َواْختََلَف ُموِجبُُهَما: ُغل ِ  740 ]قاعدة: إذَا اْجتََمعَْت اإْلِ

 747 ضابط: أَْسبَاُب التََّملُِّك ثََماِنيَةٌ:  -

ِل[]َخاتَِمةٌ: فِي َضْبِط اْلَماِل  -  742 َواْلُمتََموَّ

، فَإِنَّهُ تُْعتَبَُر فِيِه قِيمَ  - ْيدَ اْلِمثِْليَّ ةُ قاعدة: كل اْلُمتْلَفَاِت تُْعتَبَُر فِيَها قِيَمةُ اْلُمتْلَِف، إالَّ الصَّ
يَِة.   ِمثِْلِه، َواْختُِلَف فِي اْلَغْصِب َوالد ِ

748 

 742 بِاأْلَْرِش إالَّ فِي ُصَوٍر:[]قاعدة: َما ُضِمَن ُكلُّهُ ُضِمَن ُجْزُؤهُ  -

َماِن أَْربَعَةٌ[ -  742 ]قاعدة: أَْسَباُب الضَّ

ةُ ِقيَُم اأْلَْشيَاِء إالَّ ِفي بَاِب السَِّرَقِة[ -  747 ]قاعدة: الذََّهُب َواْلِفضَّ

 747 ]القول في الشَّْرِط َوالتَّْعِليِق[ -

ْرُط إنََّما َيتَعَلَُّق  -  746 بِاأْلُُموِر اْلُمْستَْقبَلَِة[]قاعدة: الشَّ

 746 ]قاعدة: أَْبَواُب الشَِّريعَِة ُكل َِها َعلَى أَْربَعَِة أَْقَساٍم[ -

 744 ]قاعدة: َما َكاَن تَْمِليًكا َمْحًضا اَل َمْدَخَل ِللتَّْعِليِق ِفيِه َقْطعًا َكاْلبَْيعِ[ -

 744 []قاعدة: الشُُّروُط اْلفَاِسدَةُ تُْفِسدُ اْلعُقُودَ  -

 741 ضابط: اَل يَْقبَُل اْلبَْيُع التَّْعِليَق، إالَّ فِي ُصَوٍر:  -

 710 ]قاعدة: ِمْن َملََك التَّْنِجيَز َملََك التَّْعِليَق َوَمْن اَل فَاَل[ -

فَاِت َصحَّ إَضاَفتُهُ إلَى بَْعِض َمَحل ِ ذَِلَك  - ِف[]قاعدة: َما قَبَِل التَّْعِليَق ِمْن التََّصرُّ  710 التََّصرُّ

 115 ]القول في ااِلْستِثْنَاِء فِيِه قواعد:[ -

ثْبَاِت نفي[ -  719 ]اأْلَْولَى: ااِلْستِثَْناُء ِمْن النَّْفيِ إثْبَاٌت َوِمْن اإْلِ

 717 ]الثَّانَِيةُ: ااِلْستِثْنَاُء اْلُمْبَهُم فِي اْلعُقُوِد بَاِطٌل[ -

 717 اْلُمْستَْغِرُق بَاِطٌل[]الثَّاِلثَةُ: ااِلْستِثَْناُء  -

ِ؟[ - ِ، َهْل ُهَو َكااِلْستِثْنَاِء اللَّْفِظي  ابِعَةُ: ااِلْستِثْنَاُء اْلُحْكِمي   712 ]الرَّ

 712 ضابط:]َحد  اْلعَدَاَلِة[ -

َل اْلَوْقِت إالَّ فِي ُصَوٍر[ : -  718 قاعدة: ]كل ِعبَادَةٍ ُمَؤقَّتٍَة فَاأْلَْفَضُل تَْعِجيلَُها أَوَّ

 712 ]قاعدة: فِيَما َيِجُب َقَضاُؤهُ بَْعدَ فِْعِلِه ِلَخَلٍل َوَما اَل يَِجُب[ -

 قاعدة ]اأْلََصحُّ أَنَّ اْلِعْبَرةَ بَِوْقِت اْلَقَضاِء دُوَن اأْلَدَاِء[ -
 

717 

َِ إالَّ فِي  - ]قاعدة: كل َمْن َوَجَب َعلَْيِه َشْيٌء فَفَاَت لَِزَمهُ قََضاُؤهُ اْستِْدَراًكا ِلَمْصلََحتِِه
 ُصَوٍر:[ 

717 

 714 ضابط: َما يَُجوُز تَْقِديُمهُ َعلَى اْلَوْقِت َوَما اَل:  -

[ ]قَاِعدَةٌ " َما تُْعتَبَُر فِيِه اْلُمَوااَلةُ فَالتََّخلُُّل اْلقَاِطعُ  -  209 لََها ُمِضر 

 404 ]الكتاب اْلَخاِمُس: فِي نََظائِِر اأْلَْبَواِب[ -
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 202 ]ِكتَاُب الطََّهاَرةِ[ -

 208 ]بَاُب أَْسبَاِب اْلَحدَِث[ -

 202 ]بَاُب اْلُوُضوِء[ -

- ] ِ  202 ]بَاُب َمْسحِ اْلُخف 

ِم[ -  207 ]بَاُب التَّيَمُّ

 207 ]بَاُب النََّجاَساِت[ -

اَلةِ[]بَاُب  -  204 الصَّ

اَلةِ[ -  204 ]بَاُب تَاِرِك الصَّ

 290 ]بَاُب ُسُجوِد السَّْهِو[ -

اَلةَ اْقتََضى َسْهُوهُ السُُّجودَ َوَما اَل فَاَل. -  290 قاعدة:َما أَْبَطَل َعْمدُهُ الصَّ

ُر ُسُجودُ السَّْهِو إالَّ فِي َمَسائِلَ  -  290 قاعدة: اَل َيتََكرَّ

 299 النَّْفِل[]بَاُب َصاَلةِ  -

 299 بَاُب َصاَلةِ اْلجماعة: -

 299 قاعدة: كل َمْكُروٍه فِي اْلَجَماَعِة يُْسِقُط َفِضيلَتََها اهـ.  -

َماَمِة[ -  292 ]بَاُب اإْلِ

 298 ]بَاُب َصاَلةِ اْلُمَسافِِر[ -

 292 ]بَاُب َصاَلةِ اْلُجُمعَِة[ -

 297 ]بَاُب َصاَلةِ اْلِعيِد[ -

 296 اْلِجَناَزةِ[]بَاُب َصاَلةِ  -

َكاةِ[ -  296 ]بَاُب الزَّ

 279 ]باب الصيام[ -

- ]  277 ]بَاَب اْلَحج 

ْيِد[ -  278 ]بَاُب الصَّ

 272 ]بَاُب اأْلَْطِعَمِة[ِ  -

 277 ]ِكتَاُب اْلَبْيُع[ -

 276 ضابط: الشُُّروُط فِي اْلَبْيعِ أَْربَعَةُ أَْقَساٍم. -

ْفقَِة[ -  274 ]بَاُب تَْفِريِق الصَّ

ْشَراِك[ -  220 ]بَاُب التَّْوِليَِة َواإْلِ

 220 ]بَاُب السَّلَم[ -

 229 ]بَاُب اْلقَْرِض[ -

ْهِن[ -  229 ]بَاُب الرَّ

َماِن[ -  222 ]بَاُب الضَّ

ْبَراِء[  -  228 ]بَاُب اإْلِ

 228 ]بَاُب الشَِّرَكِة[ -

 222 ]بَاُب اْلَوَكاَلِة[ -

لُهُ فِيِه َعْن َغْيِرِه َوَمْن  - ْت ِمْنهُ ُمبَاَشَرةُ الشَّْيِء: َصحَّ تَْوِكيلُهُ فِيِه َغْيُرهُ، َوتََوكُّ اَل قاعدة: َمْن َصحَّ
 فاََل 

222 

ْقَراِر[ -  226 ]بَاُب اإْلِ

ْقَراَر، َوَمْن اَل فَاَل[ - ْنَشاَء َملََك اإْلِ  224 ]قاعدة: َمْن َملََك اإْلِ

ْنَساِن َعلَى نَْفِسِه َمْقبُوٌل، َوَعلَى َغْيِرِه َغْيُر َمْقبُوٍل إالَّ فِي ُصوَرٍة:  -  221 قاعدة:إْقَراُر اإْلِ
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 221 قاعدة:َوُكلُّ َمْن أَقَرَّ بَِشْيٍء ِلَيُضرَّ بِِه َغْيَرهُ، لَْم يُْقبَْل إالَّ فِي ُصوَرةٍ  -

ِ تَعَالَى قاعدة:ُكلُّ  -  221 َمْن أَقَرَّ بَِشْيٍء ثُمَّ َرَجَع، لَْم يُْقَبْل إالَّ فِي ُحدُوِد اَّللَّ

تِِه، فَأَقَرَّ بِِه ِلَغْيِرِه، قُبَِل، إالَّ فِي ثاََلِث ُصَوٍر:  -  221 قاعدة:كل َمْن لَهُ َعلَى َرُجٍل َماٌل فِي ِذمَّ

ْقَراُر: اَل يَقُوُم َمقَاَم اإْلِ  - ْدُق َواْلَكِذُب.قاعدة:اإْلِ  280 ْنَشاِء، أِلَنَّهُ َخبٌَر َمْحٌض يَْدُخلهُ الص ِ

 289 قاعدة:َمْن أَْنَكَر َحقًّا ِلغَْيِرِه ثُمَّ أَقَرَّ بِِه: قُبَِل إالَّ فِي ُصَوٍر:  -

 289 قاعدة:ُكلُّ َمْن أَْخبََر َعْن فِْعِل نَْفِسِه َقبِْلنَاهُ  -

ْقَراُر بِِه. قاعدة:ُكلُّ  - ِة: اَل يَِصحُّ اإْلِ مَّ  287 َما ال َيثْبُُت فِي الذ ِ

 287 ]بَاُب اْلعَاِريَِّة[ -

َعاَرةُ، إالَّ َحْيُث تَعَيََّنْت ِلدَْفعِ َمْفَسدَةٍ  -  287 قاعدة:اَل تَِجُب اإْلِ

 287 قاعدة:اْلعَاِريَّةُ: اَل تَْلَزُم إالَّ فِي ُصَوٍر:  -

 282 َمْضُموَنةٌ فِي يَِد اْلُمْستَِعيِر ؛ إالَّ فِي ثاََلِث ُصَوٍر:  قاعدة:اْلعَاِريَّةُ  -

 288 ]بَاُب اْلَوِديعَِة[ -

بِيَّ اْلُمَمي ِزَ  - تاَْلِف، َضِمنََها بِالتَّْفِريِط إالَّ الصَّ  288 قاعدة:ُكلُّ َمْن َضِمَن اْلَوِديَعةَ بِاإْلِ

 288 ]بَاُب اْلغَْصِب[ -

 288 َما َجاَز بَْيعُهُ، فَعَلَى ُمتِْلِفِه اْلِقيَمِة إالَّ فِي ُصَورٍ  قاعدة:ُكلُّ  -

ِ ُصَورٍ  -  282 قاعدة:كل َمْن َغَصَب َشْيئًا َوَجَب َردُّهُ، إالَّ فِي ِست 

د ِ َواِجَبةٌ َعلَى اْلغَاِصِب ِباَل ِخاَلٍف، إالَّ فِي ُصوَرةٍ َواِحدَةٍ. -  282 قاعدة:ُمْؤنَةُ الرَّ

َجاَرةِ[]بَاُب  -  282 اإْلِ

 282 قاعدة:اَل يَُجوُز أَْخذُ اأْلُْجَرةِ َعلَى اْلَواِجِب إالَّ فِي ُصَوٍر:  -

 287 ]بَاُب اْلِهبَِة[ -

 287 ]قاعدة: َما َجاَز بَْيعُهُ، َجاَز ِهَبتُهُ، َوَما اَل فَاَل[  -

 284 ]ِكتَاُب اْلفََراِئِض[ -

 227 ]بَاُب اْلَوَصايَا[ -

 227 الن َِكاحِ[]ِكتَاُب  -

 222 قاعدة:اَل يُبَاِشُر ُمْسِلٌم َعْقدَ َكافٍِر بِغَْيِر ِوَكالَةٍ  -

ِفيِه. - ِ فِي تَْزِويجِ اأْلُْنثَى إالَّ فِي أََمِة السَّ  222 قاعدة:اَل َمْدَخَل ِلْلَوِصي 

َماِت الن َِكاحِ[ -  222 ]بَاُب ُمَحرَّ

 فِي أَْربَعِ ُصَوٍر:قاعدة: يَُجوُز إْخاَلُء الن َِكاحِ َعْن  -
 222 تَْسِمَيِة اْلَمْهِر، إالَّ

دَاِق، إالَّ فِي ُصوَرتَْيِن: -  222 قاعدة: اَل يَْفُسدُ الن َِكاُح بَِفَساِد الصَّ

 227 ]بَاُب الطَّاَلِق[ -

ياَلِء[ -  226 ]بَاُب اإْلِ

َهاِر[ -  226 ]بَاُب الظ ِ

 224 ]بَاُب الل ِعَاِن[ -

 221 ]بَاُب اْلِعدَِد[ -

قاعدة:ُكلُّ فُْرقٍَة ِمْن َطاَلٍق أَْو فَْسخٍ بَْعدَ اْلَوْطِء َولَْو فِي الدُّبُِر، أَْو اْستِْدَخاِل اْلَماِء  -
 اْلُمْحتََرِم تُوِجُب اْلِعدَّةَ إالَّ فِي َمْوِضعَْيِن:

270 

َضاعِ[ -  277 ]بَاُب الرَّ

 277 ]بَاُب النَّفَقَاِت[ -

 272 ]بَاُب اْلَحَضانَِة[ -
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 278 ]ِكتَاُب اْلِقَصاِص[ -

 272 قاعدة:اَل يَِجُب اْلِقَصاُص بِغَْيِر ُمبَاَشَرٍة، إالَّ فِي اْلُمْكِره، َوالشُُّهوِد إذَا َرَجعُوا. -

َرفَْيِن  - ِ َعلَْيِه، فِي الطَّ قاعدة:يُْعتَبَُر فِي اْلِقَصاِص: التََّساِوي بَْين اْلَجانِي َواْلَمْجنِي 
 َواْلَواِسَطةِ 

272 

 272 قاعدة:َمْن قُتَِل بَِشْخٍص قُِطَع بِِه َوَمْن اَل َفاَل.  -

 277 قاعدة:َما لَهُ َمْفِصٌل أَْو َحد  َمْضبُوٌط ِمْن اأْلَْعَضاِء َجَرى ِفيِه اْلِقَصاُص، َوَما اَل فَاَل . -

َماِم، َواْستُثْنَِي ُصَورٌ  -  277 :قَاِعدَةٌ:اَل يُْستَْوفَى اْلِقَصاُص إالَّ ِبإِْذِن اإْلِ

 276 قاعدة:َمْن قَتََل بَِشْيٍء قُتَِل بِِمثِْلِه، َويُْستَثْنَى ِمْنَها ُصَوٌر يَتَعَيَُّن فِيَها السَّْيُف: -

 274 ]بَاُب اْلعَاِقلَِة[ -

قاعدة: كل َمْن َجنَى ِجنَايَةً، فَُهَو اْلُمَطالَُب بَِها، َواَل يَُطاَلُب بَِها َغْيُرهُ، إالَّ فِي  -
 ُصوَرتَْيِن: 

274 

دَّةِ[ -  274 ]ِكتَاُب الر ِ

ُم، َوُمْنِكُر ِعْلِم اْلُجْزئِيَّاِت.  قاعدة:اَل  -  274 يَُكفَُّر أََحدٌ ِمْن أَْهِل اْلِقْبلَِة، َواْستُثِْنَي ِمْن ذَِلَك: اْلُمَجس ِ

 260 قاعدة:َما َكاَن تَْرُكهُ ُكْفًرا، فَِفْعلُهُ إيَماٌن، َوَما اَل فَاَل. -

 260 ]بَاُب التَّْعِزيِر[ -

َر أَْو فِيَها أََحدُُهَما، فَاَل: قاعدة:َمْن أَتَى َمْعِصيَةً اَل  -  260  َحدَّ ِفيَها َواَل َكفَّاَرةَ ُعز ِ

 267 ]بَاُب اْلِجَهاِد[ -

 267 قاعدة:اَل يَُجوُز ِلْلُمْسِلِم أَْن َيْدفََع َمااًل إلَى اْلُكفَّاِر اْلُمَحاِربِيَن إالَّ فِي ُصَوِر:  -

 262 ]بَاُب اْلقََضاِء[ -

 262 َحبََسهُ اْلقَاِضي اَل يَُجوُز إْطاَلقُهُ إالَّ بِِرَضى َخْصِمِه أَْو ثُبُوِت فَلَِسهِ  قاعدة:َمنْ  -

 268 ]بَاُب الشََّهادَاِت[ -

ِل، إالَّ ِفي الن َِكاحِ. - اِهِد فَُهَو ُمْعتَبٌَر ِعْندَ اأْلَدَاِء اَل التََّحمُّ  268 قاعدة:ُكلُّ َما ُشِرَط فِي الشَّ

 268 قاعدة:الشََّهادَةُ َعلَى النَّْفيِ اَل تُْقبَُل، إالَّ فِي ثاََلثَِة َمَواِضَع:  -

تِِه.قاعدة:إذَا اْختَلََف اْلغَاِرُم َواْلَمْغُروُم لَهُ فِي اْلِقيَمِة، فَاْلقَْوُل قَْوُل اْلغَاِرِم؛ أِلَنَّ اأْلَْصَل بََراَءةُ  -  266  ِذمَّ

 266 اْختَلََف الدَّاِفُع َواْلقَاِبُض فِي اْلِجَهِة، فَاْلقَْوُل قَْوُل الدَّافِعِ، إالَّ فِي ُصَوٍر: قاعدة:إذَا -

ِد النُُّكوِل إالَّ  - قاعدة:إذَا نََكَل اْلُمدََّعى َعلَْيِه ُردَّْت اْليَِميُن َعلَى اْلُمدَِّعي َواَل يُْحَكُم بُِمَجرَّ
 فِي ُصَوٍر:

266 

ْنَساِن أَْن َيْشَهدَ بِِه َفلَهُ أَْن يَْحِلَف َعلَْيِه.قاعدة: كل َما جَ  -  261 اَز ِلْْلِ

ِ ُمْطلَقًا َوفِي النَّْفيِ َكذَِلَك إْن َكاَن َعلَى نَْفيِ فِْعِل  - ثْبَاِت َعلَى اْلَبت  قاعدة:اْليَِميُن فِي اإْلِ
 نَْفِسِه، أَْو َعْبِدِه أَْو دَابَّتِِه اللَّذَْيِن فِي يَِدهِ 

261 

قاعدة:اَل تُْسَمُع الدَّْعَوى َواْلَبي ِنَةُ بِِمْلٍك َسابٍِق، َكقَْوِلِهْم: َكانَْت ِمْلَكهُ أَْمِس َمثاًَل َحتَّى  -
 يَقُولُوا: َولَْم يَُزْل، أَْو اَل نَْعَلُم ُمِزياًل، إالَّ ِفي َمَسائَِل:

261 

 240 ْفًظا َوَمْعنًى َوَمَحالًّ قاعدة:اَل تُلَفَُّق الشََّهادَتَاِن إالَّ أَْن يَُطابِقَا لَ  -

ُجِل فِْعلُهُ بِاْنِفَراِدِه اَل يَُجوُز لَهُ أَْن يَْطلَُب اْستِيفَاَءهُ بِأَْن يَدَِّعَي بِهِ  -  249 قاعدة:َما اَل َيُجوُز ِللرَّ

ُب أَْصلَهُ  -  249 قاعدة:ُكلُّ َمْن َكاَن فرعا ِلغَْيِرِه لَْم تُْسَمْع دَْعَواهُ بَِما يَُكذ ِ

-  ِ  249 قاعدة:اَل بُدَّ فِي الدَّْعَوى َعلَى اْلغَائِِب ِمْن يَِميٍن َمَع اْلَبي ِنَِة ُوُجوبًا َعلَى اأْلََصح 

 247 «اْلبَي َِنةُ َعلَى اْلُمدَِّعي َواْليَِميُن َعلَى َمْن أَْنَكرَ »قاعدة: -

 248 ]بَاُب أُم ِ اْلَولَِد[ -

 242 ]بَاُب اْلَواَلِء[ -

 486 السَّاِدُس: فِي أَْبَواٍب ُمتََشابَِهٍة َوَما اْفتََرَقْت فِيِه[]الكتاب  -

- ]  247 ]َما اْفتََرَق فِيِه اللَّْمُس َواْلَمسُّ

 247 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُوُضوُء َواْلغُْسُل[ -
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- ] ِ ْجِل َوَمْسُح اْلُخف   246 ]َما اْفتََرَق فِيِه َغْسُل الر ِ

[ ]َما اْفتََرَق فِيِه الرأس -  244 َواْلُخفُّ

ةُ َوالتَّْحِجيُل[ -  244 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلغُرَّ

ُم[ -  244 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُوُضوُء َوالتَّيَمُّ

- ] ِ  210 ]َما اْفتََرَق فِيِه َمْسُح اْلَجبِيَرةِ َواْلُخف 

 219 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلَمنِيُّ َواْلَحْيُض[ -

 219 اْلَحْيُض َوالن ِفَاُس[]َما اْفتََرَق فِيِه  -

قَاَمةُ[ -  217 ]َما اْفتََرَق فِيِه اأْلَذَاُن َواإْلِ

 212 ]َما اْفتََرَق فِيِه ُسُجودُ السَّْهِو َوالت ِاَلَوةِ[ -

 212 ]َما اْفتََرَق فِيِه ُسُجودُ الت ِاَلَوةِ َوالشُّْكِر[ -

َماُم َواْلَمأُْموُم[ -  218 ]َما اْفتََرَق فِيِه اإْلِ

 218 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلقَْصُر َواْلَجْمُع[ -

 212 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُجُمعَةُ َواْلِعيدُ[ -

 212 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِعيدُ َوااِلْستِْسقَاُء[ -

- ]ِ  217 ]َما اْفتََرَق فِيِه ُغْسُل اْلَمي ِِت َوُغْسُل اْلَحي 

 217 َوَغْيِرَها[]َما اْفتََرَق فِيِه َزَكاةُ اْلِفْطِر  -

َكاِز[ -  216 ]َما اْفتََرَق فِيِه َزَكاةُ اْلَمْعِدِن َوالر ِ

 216 ]َما اْفتََرَق فِيِه التََّمتُُّع َواْلِقَراُن[ -

 216 ]َما اْفتََرَق فِيِه َحَرُم َمكَّةَ َواْلَمِدينَِة[ -

 214 ]َما اْفتََرَق فِيِه السَّلَُم َواْلقَْرُض[ -

ِفيِه[]َما اْفتََرَق  -  211 فِيِه َحْجُر اْلُمْفِلِس َوَحْجُر السَّ

ْلُح َواْلبَْيُع[ -  211 ]َما اْفتََرَق فِيِه الصُّ

ْبَراُء[ -  800 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِهبَةُ َواإْلِ

َجاَرةُ[ -  800 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُمَساقَاةُ َواإْلِ

 809 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِقَراُض َواْلُمَساقَاةُ[ -

َجاَرةُ َواْلِجعَالَةُ[ -  809 ]َما اْفتََرَق فِيِه اإْلِ

َجاَرةُ َواْلبَْيُع[ -  809 ]َما اْفتََرَق فِيِه اإْلِ

ْوَجةُ َواأْلََمةُ[ -  807 ]َما اْفتََرَق فِيِه الزَّ

دَاُق َواْلُمتْعَةُ[ -  807 ]َما اْفتََرَق فِيِه الصَّ

ْجعَةُ[]َما اْفتََرَق فِيِه الن َِكاُح  -  807 َوالرَّ

َهاُر[ -  802 ]َما اْفتََرَق فِيِه الطَّاَلُق َوالظ ِ

 802 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِعدَّةُ َوااِلْسِتْبَراُء[ -

ْوَجِة َواْلقَِريِب[ -  802 ]َما اْفتََرَق فِيِه نَفَقَةُ الزَّ

 808 ]َما اْفتََرَق فِيِه ِجنَايَةُ النَّْفِس َواأْلَْطَراِف[ -

[]َما  -  808 اْفتََرَق فِيِه اْلُمْرتَدُّ َواْلَكافُِر اأْلَْصِليُّ

 808 ]َما اْفتََرَق فِيِه قِتَاُل اْلُكفَّاِر َواْلبُغَاةِ[ -

 802 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِجْزيَةُ َواْلُهْدنَةُ[  -

 802 ]َما اْفتََرَق فِيِه اأْلُْضِحيَّةُ َواْلعَِقيقَةُ[ -

َماَمةُ اْلعُْظَمى َواْلقََضاُء َوَسائُِر اْلِواَلَياِت[]َما اْفتََرَق فِيِه  -  802 اإْلِ
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 807 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلقََضاُء َواْلِحْسبَةُ[ -

 807 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُحْكُم َوالتَّْنِفيذُ[ -

ِة َواْلُحْكُم بِاْلُموَجِب[ - حَّ  807 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُحْكُم بِالص ِ

َواَيةُ[]َما  -  806 اْفتََرَق فِيِه الشََّهادَةُ َوالر ِ

 890 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلِعتُْق َواْلَوْقُف[ -

 890 ]َما اْفتََرَق فِيِه اْلُمدَبَِّر َوأُمُّ اْلَولَِد[ -

 355 ]الكتاب السَّابُِع فِي نََظائَِر َشتَّى[ -

 899 ]قاعدة: اْلَواِجُب الَِّذي اَل يَتَقَدَُّر[ -

 897 قاعدة:تَْفِويُت اْلَحاِصِل َمْمنُوعٌ بِِخاَلِف تَْحِصيِل َما لَْيَس بَِحاِصِل. -

 897 ]ضابط: اْلبَدَِل َمَع ُمْبدَِلِه أَْقَساٌم[  -

 
 

 


