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جمع وترتيب

اللجنة العلمية بجمعية الترتيل
مراجعة

د /محمد عبد العزيز أبو النجا
المشرف العام على نشاط التوعية الدينية ودار العلوم الشرعية
والخبير بمجمع فقهاء الشريعة

وعضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

قد نضيف شيئا أثناء التلخيص ،أو نظهر أمرا غير واضح ،أو نستخدم معنى ،أو لفظا أقرب للفظ وفهم السلف ،أو نتصرف تصرف ال يخل بالمعنى
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مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ،ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ
[آل عمران،]٢٠١ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ[ النساء ،]٢ :ﭽﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [ األحزاب.]٠٢ – ٠٠ :
وبعد ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  ،وشر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة
بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
أما بعد ،فهذه مذكرة خمتصرة ميسرة يف القواعد الفقهية نقدمها لطلبة العلم الشرعي يف دار العلوم
الشرعية خاصة وللمسلمني عامة ،نرجو هبا أن تكون مدخال صحيحا سهال يف دراسة القواعد
الفقهية والتعمق فيها ،واهلل نسأل أن جند ثواهبا يوم تزل فيه األقدام.
اللجنة العلمية بجمعية الترتيل
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تعريفات هامة
تعريف القاعدة الفقهية:

األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثرية تفهم أحكامها منه.

أهمية القواعد الفقهية:

 .1ضبط األمور املنتشرة املتعددة ونظمها يف سلك واحد ،مما كمكن إدرا الروابط بني ازجزييات املتفرقة ،ويدر به
مقاصد الشريعة.
 .2تسهيل حفظ الفروع.
 .3إعانة العامل على معرفة أحكام الوقايع اليت مل ينص عليها العلماء املتقدمون.
فروعا مشتتة.
 .4لوال هذه القواعد لبقيت األحكام الفقهية ً

استمداد القواعد الفقهية.

 .1من نص شرعي ،مثل :احلديث الشريف (اخلراج بالضمان).
 .2قواعد خرجها العلماء باستقراء األحكام ازجزيية ،مثل :قاعدة (الرضا بالشيء رضا مبا يتولد منه).

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد األصولية:

 .1القواعد األصولية كلية تنطبق على مجيع جزيياهتا ،أما القواعد الفقهية فإهنا أغلبية فال تشمل كل جزيياهتا.
 .2القواعد األصولية وسيلة الستنباط األحكام الشرعية العملية ،أما القواعد الفقهية فهي جمموعة من األحكام
املتشاهبة اليت ترجع إىل علة واحدة جتمعها.
 .3القواعد األصولية وجدت قبل الفروع ،والقواعد الفقهية وجدت بعد الفروع.

الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية:

فروعا من أبواب شىت ،ويندرج حتتها مسايل كثرية ،أما الضابط فمختص بباب واحد من الفقه
 .1القاعدة جتمع ً
تعلل به مسايله وقد يكون لفرع واحد.
 .2القاعدة يف الغالب يتفق على مضموهنا بني املذاهب أو أكثرها ،أما الضابط فغالبًا ما خيتص مبذهب معني.

مثال للضابط الفقهي:

العنة على األصح.
العيوب املوجبة للفسخ يف النكاح إذا علمت هبا املرأة قبل النكاح فال خيار هلا ،إال ُ
كثريا ما يستخدم الفقهاء لفظ القاعدة ويعنون هبا الضابط ،أو العكس.
ملحوظةً :
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القاعدة األولى
الشارع ال يأمر إال بما مصلحته خالصة أو راجحة وال ينهى إال عما مفسدته
خالصة أو راجحة.

يقول تعاىل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﭼ[النحل.]٠٩ :
مثال املصلحة اخلالصة :اإلكمان ،التوحيد ،اإلخالص ،الصدق ،العدل ،اإلحسان...
مثال املفسدة اخلالصة :الشر  ،الظلم ،الكذب ،السحر....
مثال املفسدة الراجحة:اخلمر ،امليسر ،الربا.....
وحرم اهلل امليتة ملا فيها من املفاسد واملضار ،فإذا قاومت هذه املفاسد مصلحة
عظيمة ،أو دفعت مفسدة كبرية وهي الضرورة إلحياء النفس أحلت ،قال تعاىل:
ﭽﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ [املايدة.]3 :
ويف هذه احلالة أكل امليتة ال يضر؛ ألن اهلل أحله ،وإذا أحله اهلل يف املخمصة فال
كمكن أن يأذن بشيء فيه ضرر ،كذلك فإن املعدة تكون مشتاقة غاية االشتياق
لألكل؛ خللوها منه ،فتقبل هذا األكل على ما فيه وهتضمه وال يضرها.

القاعدة الثانية
الشريعة مبنية على أصلين :اإلخالص هلل والمتابعة لرسوله .
يقول تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﭼ[الزمر ،]3 :ويقول جل شأنه:

ﭽ ﮠ ﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﭼ[احلشر.]٧ :
فالعمل ازجامع للوصفني هو املقبول ،وإذا فقدمها أو فقد أحدمها فهو مردود على
صاحبه ،فاإلخالص رمبا جيعل العادات عبادات ،والغفلة قد جتعل العبادات عادات.
4

القاعدة الثالثة
األمور بمقاصدها ،أو الوسائل لها أحكام المقاصد
يقول تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ [التوبة.]12٩ :
ك طَ ِري ًقا ي لْت ِم ِ ِ ِ
ِ
ْجن َِّة".1
"وَم ْن َسلَ َ
س فيه عل ًْما َس َّه َل اللَّهُ لَهُ بِه طَ ِري ًقا إِلَى ال َ
ويف احلديثَ :
ََ ُ
هذه القاعدة أصل عظيم تتضمن عدة قواعد ،مثل:
 .1ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
 .2ما ال يتم املسنون إال به فهو مسنون.
 .3طرق احلرام واملكروهات تابعة هلا.
 .4وسيلة املباح مباح.
فمن فروع هذا األصل (القاعدة):
 .1إذا دخل الوقت على عادم املاء ،لزمه طلبه يف املواضع اليت يرجو حصوله فيها.
 .2وجوب السعي يف الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس ،واألهل،
واألوالد.
مخرا
 .3كل مباح كان وسيلة إىل تر واجب أو فعل حمرم فهو حمرم ،مثل بيع العصري ملن يتخذه ً
أو بيع السالح يف وقت الفتنة.
 .4الذهاب إىل شراء السوا ودفع املال فيه ،ذلك كله مسنون.
 .5شراء الطعام لألكل يف هنار رمضان بغري عذر ،حمرم.

1

رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)29٠٠
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القاعدة الرابعة
المشقة تجلب التيسير
يقول تعاىل :ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ[البقرة،]1٨5 :

ﭽﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﭼ[البقرة ،]2٨9 :فهذا أصل عظيم ،ومجيع رخص الشريعة متفرعة منه.

فمن فروع هذه القاعدة:
.2رخص السفر.
.1صالة املريض والتخفيف فيها.
.3الفطر يف رمضان للمريض واملسافر.4 .العفو عن الدم اليسري النجس.
.5االكتفاء باالستجمار الشرعي عن االستنجاء.
.9يُكتفى بالنضح يف بول الغالم الصغري الذي مل يأكل الطعام لشهوة.
.٧إباحة احملرمات للمضطر.
أصال التمر بالرطب لتعذر التساوي بينهما ،لكن إذا
.٨إباحة العرايا للحاجة :فال يباع ً
احتاج الفقري الذي ليس عنده نقد إىل الرطب وليس عنده إال متر ،فيباح له ذلك.
محال ال يشق عليهم ،ويؤجل عليهم ثالث سنني.
.٠محل العاقلة الدية عن القاتل خطأً ً

القاعدة الخامسة

األصل بقاء ما كان على ما كان ،أو واليقين ال يزول بالشك
هذه القاعدة أصل كبري يدل عليه قوله  يف احلديث حني شكى إليه رجل أنه جيد الشيء
٢
ِ
يحا"
ص ِر ُ
وهو يف الصالة ،فقال لهَ " :ال يَ ْن َ
ف َحتَّى يَ ْس َم َع َ
ص ْوتًا ،أ َْو يَج َد ِر ً
أصال من األصول ،فاألصل بقاء ذلك األمر
أمرا من األمور ،أو استصحب ً
فمن تيقن ً
املتيقن ،فال ينتقل عن ذلك مبجرد الشك حىت يتيقن زواله.

أوال :الشك يف وقوع الشيء ( كالذي يشك يف خروج ريح منه).
والشك هنا يشمل ً
1

رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)13٧ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)391
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شرعا ،فلو قال قايل :إذا متت مدة املسح على اخلفني انتقض
وثانيًا :الشك يف ثبوته ً
الوضوء ،نقول :ال ينتقض؛ ألن الوضوء ثبت مبقتضى دليل شرعي ،فال كمكن أن ينتقض إال
بدليل شرعي.
فروع هذه القاعدة:
 .1من تيقن الطهارة وشك يف احلدث ،فاألصل بقاء طهارته ،وكذلك من تيقن احلدث وشك
يف الطهارة ،فاألصل بقاء حدثه.
 .2لو أصابه ماء من ميزاب أو غريه أو وطئ رطوبة ليس عليها ما يدل على النجاسة ،فاألصل
يف ذلك الطهارة.
 .3ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبًا ،فإذا شك هل عليه مخسة أيام
أو ستة ،فاألصل مخسة.
 .4من شك يف أصل الطالق فاألصل بقاء العصمة ،ولو شك هل طلق مرة أو مرتني ،فاألصل
واحدة.
 .5وإذا شك يف أصل الرضاع أو عدده يبين على اليقني.
صيدا مسميًا مث وجده قد مات ،ومل جيد فيه إال أثر سهمه بىن على األصل ،وأنه
 .9من رمى ً
مات بسهمه.
فكل شيء شككنا يف وجوده فاألصل عدمه،
وكل شيء شككنا يف عدده فاألصل البناء على األقل.

القاعدة السادسة

الضرر يزال ،أو "ال ضرر وال ضرار".٢

هذه القاعدة لفظ احلديث ،فال حيل ملسلم أن يضر أخاه املسلم بقول أو فعل.
ومعىن ال ضرر :أي ال جيوز الضرر سواء أكان عن قصد ،أو عن غري قصد ،وال ضرار :ال
جيوز الضرر عن قصد.
 1أخرجه ابن ماجه رمحه اهلل ،وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح ابن ماجه رمحه اهلل (.)1٠٩٠
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والضرر :مثل ضرر ازجار زجاره ،والزوج لزوجه ،يقول تعاىل :ﭽﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭼ[البقرة ،]231:وكذلك ال جيعل ما يضر يف أسواق املسلمني ،ويف طرقهم.
وفروع هذه القاعدة كثرية ،فكل ما فيه ضرر ممنوع.

القاعدة السابعة

العادة ُم َح َّك َمة ،أو الرجوع للعرف والعادة فيما لم يحده الشرع.

وهذا أصل واسع موجود ومنتشر يف املعامالت ،واحلقوق ،وغريها ،فإن كل حادثة حتتاج إىل
أمرين:

األول :معرفة حدها وتفسريها.
واآلخر :بعد هذا حيكم عليها بأحد األحكام اخلمسة.
فلو أن الشرع حد أو فسر أي مسألة مث حكم ،رجعنا إىل ما حده الشرع ،مثل :الصالة،
والصيام ،والزكاة ،وأما إذا حكم عليها الشارع ومل حيدها ،فإنه حكم على العباد مبا يعرفو،نه
ويعتادونه ،فنرجع إىل العرف والعادة ،كصلة الرحم ،وكالرضا والقبض يف العقود ،فما تعارف
عليه الناس أنه صلة رحم أو رضا أو قبض فهو كذلك.
ومن فروع هذه القاعدة:
 .1أن اهلل تعاىل أمر باإلحسان إىل الوالدين ،واألقارب ،وازجريان ،ومجيع اخللق ،فاإلحسان هنا
ما تعارف عليه الناس؛ ألن اهلل أطلق ذلك ،فصلة الرحم تكون مبا تعارف عليه الناس أنه
صلة.
 .2الرضا مشروط يف مجيع املعامالت واملعاوضات ،ومل يشرتط لفظًا معينًا إلبرام العقد ،فأي
لفظ وأي فعل دل على العقد حصل به املقصود ،واستثىن العلماء بعض املسايل كالنكاح
خلطره ،فاشرتطوا أن يكون اإلجياب والقبول لفظًا.
 .3كل عقد اشرتط فيه القبض يرجع ذلك إىل العرف.
كامال حسب العرف.
حوال ً
 .4من وجد لقطة عليه أن يُعرفها ً
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 .5رجوع املستحاضة إىل عادهتا ،مث إىل العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة.
 .9رخص السفر تثبت مبا تعارف عليه الناس أنه سفر؛ ذلك ألن الشرع مل حيدد مسافة أو
وقتًا.

القاعدة الثامنة

الوجوب يتعلق باالستطاعة ،فال واجب مع العجز ،وال محرم مع الضرورة
يقول تعاىل :ﭽﮧﮨﮩﮪﭼ[ التغابن.]19 :
٢
ِ
ِ
استَطَ ْعتُم" .
ويقول " :إِ َذا أ ََم ْرتُ ُك ْم بأ َْمر فَأْتُوا م ْنهُ َما ْ ْ

فكل من عجز عن شيء من شروط الصالة ،أو أركاهنا ،أو واجباهتا فإهنا تسقط عنه ،وأباح
اهلل امليتة وحنوها للمضطر؛ ألهنا ضرورة.
والضرورة تقدر بقدرها ،فإذا اندفعت الضرورة وجب االنكفاف.

القاعدة التاسعة
األصل في العبادات الحظر ،فال يشرع منها إال ما شرعه اهلل ورسوله ،
واألصل في غيرها اإلباحة ،فال يحرم منها إال ما حرمه اهلل ورسوله 
يقول تعاىل :ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﭼ [الشورى.]21 :
ويقول تعاىل :ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ [البقرة.]2٠ :
تضمنت هذه القاعدة أصلين عظيمين:
 األول :أمجع العلماء على أن العبادة :ما أمر الشرع هبا أمر إجياب أو استحباب ،فتحرم
البدع يف الدين.
أصال ،مثل :بدعة
والبدع على قسمني :إما أن يبتدع عبادة مل يشرع اهلل ورسوله  جنسها ً
املولد النبوي.
1

رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٧2٨٨ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)133٧
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وإما أن يبتدعها على وجه يغري به ما شرعه اهلل ورسوله  ،كمثل :األذكار الواردة على
عددا بعينه من
عدد معني ،فيزيد فيها أو ينقص منها ً
تعبدا هلل تعاىل بذلك ،كالذين حيددون ً
عددا بعينه ذكرته السنة ،وإما
ذكر معني مل يثبت يف السنة ،والثابت يف الذكر إما أن يكون ً
بدون تقيد بالعدد ،كقوله تعاىل :ﭽﯗﯘﯙﯚﭼ [األحزاب.]35 :

 اآلخر :غري العبادات كاملآكل ،واملشارب ،واملالبس ،واألعمال العادية ،واملعامالت،
والصنايع ،... ،األصل فيها اإلباحة املطلقة ،فمن حرم شيئًا منها مل حيرمه اهلل ورسوله 
فهو مبتدع ،واحملرم من هذه األمور :األشياء اخلبيثة والضارة ،وقد فُصلت يف الكتاب والسنة.
هذان األصالن نفعهما كبري ،وهبما تعرف البدع من العبادات ،والبدع من العادات ،فمن
لزمهما فقد استقام على السبيل.

القاعدة العاشرة

التكليف شرط لوجوب العبادات إال الزكاة ،والتمييز شرط لصحتها إال الحج
والعمرة
ويشرتط لصحة التصرف :التكليف ،والرشد ،ولصحة التربع :التكليف ،والرشد ،وامللك:
 التكليف :هو البلوغ والعقل ،واملكلف هو :الذي جيب عليه مجيع العبادات والتكاليف
الشرعية فهو املخاطب هبا.
ويستثىن من ذلك الزكاة عند بعض الفقهاء ،فإهنا جتب على من عنده مال زكوي سواء أكان
عاقال أو جمنونًا؛ ألهنا جتب يف ماله ال يف ذاته.
كبريا ،أو ً
صغريا أو ً
ً

 أما التمييز :فهو السن الذي كميز فيه الصيب ويعرف الفرق بني األشياء ،وهو يف الغالب
أجرا ،وإن فعلها قبل التمييز مل
سبع سنوات ،فإن أتى بعبادة بعد التمييز صحت ،وأخذ ً
تصح ،ويستثىن من ذلك احلج والعمرة ،فإن امرأة رفعت إىل النيب  صبيًا يف احلج فقالت:
ال :نَعم ،ولَ ِ
َجر" ،1فينوي عنه وليه ،وجينبه ما يتجنبه احملرم ،وحيضره
"ألِ َه َذا َح ٌّ
كأْ
ج؟ قَ َ َ ْ َ
1

رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1339
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املناسك كلها.
 والتصرف :هو بذل املال بعوض من شراء ،وإجارة ،ورهن ،وارهتان ،فيشرتط لذلك التكليف
والرشد ،والرشد هو :إحسان التصرف ،فال يصح أن يبيع اإلنسان شيئًا من ماله وهو
صغري ،أو جمنون ،أو سفيه ،يقول تعاىل:ﭽﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﭼ[النساء،]5:

ويقول تعاىل :ﭽﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﭼ[النساء ،]9 :فشرط
اهلل لدفع أمواهلم :البلوغ ،والرشد.
 والتربعات :هي بذل املال بغري عوض من هبة ،أو صدقة ،أو وقف ،أو عتق ،وحنوها،
فيشرتط لذلك :التكليف ،والرشد ،وامللك ،أي ملك التربع؛ أي يشرتط أن يكون ممن كملك
فمثال :ولي اليتيم يصح له التصرف ،لكن ال يصح له التربع؛ ألنه ال كملك التربع،
التربعً ،

يقول تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ [األنعام.] 152 :

القاعدة الحادية عشر

وعدما.
الحكم يدور مع علته ً
وجودا ً

هذه قاعدة عظيمة واسعة حتيط أو تكاد حتيط باألحكام الشرعية ،فهذه األحكام تتغري
بتغري علتها الشرعية.
من فروع هذه القاعدة:

 .1عدم جناسة اهلرة ،والعلة :ألهنا من الطوافني علينا والطوافات؛ ذلك ألن املشقة تكون عظيمة
لو حكم بنجاستها.
 .2حترمي كل معاملة فيها غرر ،وحترمي الغش ،وما إىل ذلك ،والعلة :اإلضرار بالغري وسلب
أمواهلم بغري حق.
 .3حترمي اخلمر؛ ألنه يغطي العقل فيمنعه من اإلدرا  ،والشرع من مقاصده حفظ العقل.
 .4واملاء إذا خالطته النجاسة فغريت لونه ،أو طعمه ،أو رحيه فهو جنس ،أما إذا مل تغري شيئًا
من أوصافه فهو طاهر لزوال علة احلكم.
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القاعدة الثانية عشر
األحكام ال تتم إال بأمرين :وجود الشروط وانتفاء الموانع.
كثريا من نصوص الوعد بازجنة ،أو
هذا أصل عظيم كبري مطرد األحكام ،فمن فوايده :أن ً
التحرمي على النار ،أو حنو ذلك ،قد ورد يف بعضها ترتيب الثواب على أعمال ال تكفي
وحدها ،بل ال بد من انضمام اإلكمان وأعمال أُخر هلا ،وذلك يف نصوص كثرية.
ترتيب دخول النار أو اخللود فيها على أعمال ال تستقل هبذا احلكم بل البد فيها من وجود
شروطها وانتفاء موانعها.
ومن فروع هذه القاعدة:
 .1الصالة ال تصح حىت توجد شروطها ،وأركاهنا ،وواجباهتا ،وتنتفي موانعها.
 .2الصيام ال بد يف صحته من وجود كل شروطه ،ومن انتفاء املفطرات.
 .3وكذلك احلج ،والبيع ،والشراء ،ومجيع املعاوضات ،والتربعات.

القاعدة الثالثة عشر

إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت ،وإذا عاد إلى أمر
خارج لم تفسد ،وكذلك المعاملة.
أي لكي تكون العبادة فاسدة ،ال بد أن يأيت الشرع بنهي يف ذات العبادة ،ال أن يكون
مسبال أو بثوب من حرير) صحيح؛ ألن
عاما ،فالوضوء باملاء املغصوب (أو الصالة ً
النهي ً
الشرع قال ال تستعمل املاء املغصوب ،ومل يقل ال تتوضأ باملاء املغصوب ،ولكن ال شك أنه
يأمث.
كذلك الغيبة يف صيام رمضان ال تبطله؛ ألن النهي عن الغيبة عام ،ولكن ال شك أنه يأمث،
أما لو أكل ،أو شرب ،فهذا حيرم ،ويفطر؛ ألن النهي ورد عن األكل والشرب داخل عبادة
متعمدا يف الصالة؛ ألن النهي ورد عن الكالم داخل الصالة.
(الصيام) ،كذلك من تكلم
ً
فمن فروع هذه القاعدة:
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 .1صالة النافلة يف وقت النهي لغري حاجة ال تصح.
 .2صوم يوم العيد ال يصح.
مخرا ،فال يصح.
 .3إذا باع ما ال كملك ،أو بغري رضا ،أو باع بالربا ،أو باع ً
كل هذه األمثلة ال تصح فيها العقود ،بل تكون باطلة؛ ألهنا مل تصح ابتداءً؛ ذلك ألن
النهي عايد على املعاملة بعينها أو على شرطها.

القاعدة الرابعة عشر
إذا تزاحمت المصالح قدم األعلى منها ،وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى
واحدة منها قدم األخف منها.
يقول تعاىل :ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ [اإلسراء]٠ :؛ أي أصلح وأحسن.
فروع القسم األول:
 .1جيب تقدمي من جتب نفقته على من تستحب.
 .2تقدمي طاعة املرأة لزوجها على طاعة والديها.
 .3تقدمي طاعة اهلل على طاعة أي أحد ،فال يطيع والديه يف منعهما إياه من احلج الواجب،
والعمرة الواجبة ،وازجهاد املتعني.
 .4تقدمي السنة الراتبة على السنة املطلقة ،والعبادات املتعدية على العبادات القاصرة ،ونفل
العلم على نفل الصالة والصيام.
القسم الثاني:
وتدل على القسم الثاين قصة اخلضر مع موسى  يف قضية السفينة وقتله الغالم.
وفروعه:
وصيدا بريًا -وهو ُحمرم -قدم الصيد ،ويقدم ميتة
 .1من اضطر إىل أكل احملرم ووجد شاة ميتة ً
الشاة على الكلب.
 .2يقدم املضطر وطأ زوجته الصايمة على احلايض.
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القاعدة الخامسة عشر
اإلتالف يستوي في ضمانه المتعمد ،والجاهل ،والناسي.

هذه القاعدة يف حق العباد؛ وهلذا أوجب اهلل الدية على القاتل خطأً ،أما يف حق اهلل فال،

يقول تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﭼ[البقرة ،]2٨9 :فقال اهلل تعاىل" :قَ ْد
ْت".1
فَ َعل ُ
وكذلك فرق بني املتعمد وغريه يف اإلمث ،فاألول آمث ويضمن ،والثاين يضمن وغري آمث.

وفروع القاعدة:
 .1لو أتلف مال غريه يظنه ماله ،فعليه الضمان ،وكذلك لو نسي ،والضمان على من أكره.
ليال فأتلفت ،فعليه الضمان ،فعن ابن
.١ولو أتلفت هبيمته شيئًا وهو يقودها ،أو تركها خترج ً
ُحميصة األنصاري" :أ َّ
ت فِ ِيه
ت فِي َحائِ ِط قَ ْوم فَأَفْ َس َد ْ
ضا ِريَةً َد َخلَ ْ
َن نَاقَةً لِلْبَ َر ِاء َكانَ ْ
ت َ
ِ
ضى أ َّ
َّها ِرَ ،و َعلَى أ َْه ِل
فَ ُكلِّ َم َر ُس ُ
َن ِح ْف َ
ول اللَّ ِه  فِ َيها فَ َق َ
ظ ْاأل َْم َو ِال َعلَى أ َْهل َها بِالن َ
ت مو ِ
ِ
اشي ِه ْم بِاللَّْيل".١
ال َْم َواشي َما أ َ
َصابَ ْ َ َ

القاعدة السادسة عشر

ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ،وما ترتب على غير المأذون فهو
مضمون.
فاألمني من كان املال بيده برضا ربه ،أو واليته عليه ،فيدخل فيه الوديع ،والوكيل ،واألجري،
واملرهتن ،والشريك ،واملضارب ،والوصي ،والويل ،وناظر الوقف ،واملستعري ،وغريهم.
كل هؤالء إذا تلف املال بأيديهم بغري تفريط وال تعد ال يضمنون؛ ألن هذا هو معىن
االيتمان ،فالتلف يف أيديهم كالتلف يف يد املالك ،فإذا تعدوا أو فرطوا ضمنوا.
 1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)129
 2أخرجه ابن ماجه رمحه اهلل يف سننه ،وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح ابن ماجه رمحه اهلل (.)1٠٩2
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وأما من كان املال بيده بغري حق فإنه ضامن ملا يف يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو ال،
فيدخل يف ذلك الغاصب ،واخلاين يف أمانته ،ومن امتنع عن رد احلق لصاحبه من غري عذر.

القاعدة السابعة عشر
جاهال أو ناسيًا فهو
من ترك المأمور لم تبرأ ذمته إال بفعله ،ومن فعل المحظور ً

معذور ال يلزمه شيء.

الرسول  أمر صاحب اللمعة بإعادة الوضوء والصالة ،1وقال " :من نَ ِ
صائِم
و
ه
و
ي
س
َ ْ َ َ َُ َ
ِ
ص ْوَمهُ ،فَِإنَّ َما أَط َْع َمهُ اللَّهُ َو َس َقاهُ".2
ب ،فَ لْيُت َّم َ
فَأَ َك َل أ َْو َش ِر َ

وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة يف صور عديدة.
فروع هذه القاعدة:

جاهال ،فعليه اإلعادة.
 .1من صلى وهو حمدث ،أو تر ركنًا ناسيًا أو ً
 .2من نسي النجاسة يف بدنه أو ثوبه أو جهلها ،فال إعادة عليه.
 .3من تر نية الصوم ناسيًا مل يصح صومه.
جاهال صح صومه.
مفطرا ناسيًا أو ً
 .4ومن فعل ً
جهال أو نسيانًا فعليه دم.
 .5من تر شيئًا من واجبات احلج ً
جاهال فال شيء عليه.
 .9ومن فعل شيئًا من حمظورات اإلحرام ناسيًا أو ً

القاعدة الثامنة عشر

يجب فعل المأمور به كله ،فإن قدر على بعضه وعجز عن باقية فعل ما قدر

عليه.

يقول تعاىل ﭽﮧﮨﮩﮪﭼ [التغابن ،]19 :وعن رسول اهلل " :إِذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِأ َْمر فَأْتُوا
ِ
استَطَ ْعتُ ْم".3
م ْنهُ َما ْ
1
2

أخرجه أبو داود رمحه اهلل يف سننه ،وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح أيب داود رمحه اهلل (.)1٧5

رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)999٠ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1155
3
رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٧2٨٨ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه ()133٧
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فروع القاعدة:
 .1يف الصالة من قدر على بعض أركان الصالة يفعلها ،ويسقط عنه الباقي.
قليال لوضويه توضأ به وتيمم للباقي.
 .2إذا مل جيد إال ماءً ً

القاعدة التاسعة عشر

من أدى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه وبرئ منه رجع وإال فال.

قال تعاىل ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭼ[الطالق]9 :؛ ألن أجرة الرضاع على األب،
فقد قامت األم بواجب عن األب فرتجع عليه.

شروط القاعدة:
 .1أن يؤدي الواجب عن غريه بنية الرجوع عليه ،أما إن نوى التربع ،أو مل ينو شيئًا ،فليس له
الرجوع عليه.
 .2هذا يف مسايل الديون اليت ال حتتاج إىل نية ،فأما ما حيتاج إىل نية كالزكاة ،والكفارة ،والنذر،
فال تربأ ذمة املؤدى عنه وال يرجع املؤدي عليه بشيء؛ ألن املؤدي عنه مل يوكله.
فروع القاعدة:
 .1من أنفق على زوجة غريه وأوالده النفقة الواجبة ونوى الرجوع رجع.
 .2من أدى عن غريه دينًا ثابتًا ونوى الرجوع رجع.
 .3من دفع عن غريه زكاة مال حىت لو نوى الرجوع مل يرجع؛ ألن املؤدى عنه مل تربأ ذمته.

القاعدة العشرون
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع.

ِ
يع اللَّهَ ،فَ لْيُ ِط ْعهُ"
قال َ " :م ْن نَ َذ َر أَ ْن يُط َ

1

.

فروع القاعدة:

قايما كالفرض.
 .1إن نذر صالة وأطلقها فأقلها ركعتان ،ويلزمه أن يصليها ً
1

رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)9٧٩٩
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صياما لزمه أن يُب يت النية من الليل ،كصيام الفرض.
 .2ومن نذر ً

القاعدة الحادية والعشرون

المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.
يقوم البدل مقام ُ

قال تعاىل:ﭽ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﭼ [النساء.]43 :

فروع القاعدة:
 .1يقوم التيمم مقام طهارة املاء يف كل شيء ،فال يبطل التيمم خبروج الوقت ،وال يشرتط
للتيمم دخول الوقت ،وكذلك لو تيمم لقراءة القرآن يستطيع أن يصلي هبذا التيمم عند
بعض الفقهاء.
وخريا منها ،قامت مقامها ،وجيوز له أن يبيع
 .2فإذا أبدل األضحية بغريها ،وكانت أكرب ً
األوىل ويتصرف فيها كما يشاء.

القاعدة الثانية والعشرون
الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع االتصال المعتاد.
وذلك ألن االنقطاع اليسري عرفًا بني مفردات الفعل الواحد ال يضر.
فروع هذه القاعدة:

 .1إذا تر شيئًا من صالته ،فسلم قبل متامها ،مث ذكر ومل يطل الفصل ،أتى مبا تركه وسجد
للسهو ،ولو طال الفصل عُرفًا أعادها كلها.
 .2يشرتط للوضوء املواالة ،فإن غسل بعض أعضايه مث انفصل غسل الباقي عن األول بفصل
قصري مل يضر.
 .3الفصل املعتاد بني اإلجياب والقبول يف العقود ال يضر.
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القاعدة الثالثة والعشرون
ال يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب
وقبل شرط الوجوب وتحققه.

معىن هذه القاعدة :جيوز تقدمي الشيء على شرطه ال على سببه ،ذلك ألن اهلل جعل
للعبادات أوقاتًا جتب بوجودها وتكرر بتكرارها كالصالة ،فلو فعلت قبل دخول الوقت مل
تصح.
فروع هذه القاعدة:
 .1تقدمي الصالة على وقتها غري جايز.
 .2احللف هو سبب وجوب الكفارة ،وشرط وجوب الكفارة احلنث ،قال تعاىل :ﭽﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﭼ [املايدة ،]٨٠ :أي جتوز الكفارة قبل
احلنث وبعد احللف.

القاعدة الرابعة والعشرون

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وتداخلت أفعالها اكتفى عنهما بفعل
واحد إذا كان المقصود واح ًدا.

أي أن العبادات قد تتداخل بشروط:
 .2أن تكون العبادتان من جنس واحد.
احدا.
 .1أن يكون املقصود و ً
 .3أال تكون إحدامها تابعة لألخرى كسنة الصبح وصالة الصبح.
فروع هذه القاعدة:
 .1لو دخل املسجد فله أن يصلي الراتبة ،وينوي معها حتية املسجد ،وسنة الوضوء (لو كان توضأ
قريبًا) ،فكل هذه الصلوات املقصود فيها صالة ركعتني ،فلو نوى الراتبة فقد صلى ركعتني تغنيانه
عن حتية املسجد ،وسنة الوضوء ،إذ أنه مطالب بركعتني قبل أن جيلس ،وركعتني بعد الوضوء،
وقد أدامها ،وكذلك فإن هذه العبادات من جنس واحد وال توجد صالة تابعة لألخرى.
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 .2لو أحدث بريح ،وبأكل حلم إبل ،وبغايط ،وببول ،وبنوم ،هذه مخسة أسباب فيجزيه وضوء
واحد.

القاعدة الخامسة والعشرون
استقالال.
تبعا ما ال يثبت
ً
يثبت ً
فروع هذه القاعدة:

متعمدا بطلت صالته ،أما إذا صلى خلف إمام سها يف صالته
سجودا يف صالته
 .1لو زاد
ً
ً
تبعا إلمامه.
فسجد للسهو فسجد خلفه ال تبطل الصالة؛ ألنه سجد ً
تابعا ملا بدا صالحه.
 .2إذا بدا صالح الثمر جاز بيع ازجميع ،وكان الذي مل ي ب ُد صالحه ً
حامال وزاد يف الثمن ألجل احلمل صح البيع ،أما إذا باع احلمل مبفرده مل
 .3إذا باع شاة ً
استقالال.
تبعا ألمه ،ومل يثبت
ً
يصح ،فثبت بيع احلمل ً

القاعدة السادسة والعشرون

من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

قال تعاىل ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭼ [األحزاب.] 39 :
فإذا تعجل األمور اليت يرتتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسباهبا الصحيحة ،مل يفده
شيئًا ،وعوقب بنقيض قصده.
فروع هذه القاعدة:

 .2إذا قتل املوصى له املوصي بطلت الوصية.

 .1حرمان القاتل من املرياث إذا قتل مورثه.
 .3ال ُمدبر 1إذا قتل سيده بطل التدبري.
 .4من طلق زوجته يف مرضه املخوف ترث منه ولو خرجت من العدة.
ف عنه اهلل.
 .5من تعجل يف شهواته احملرمة يف الدنيا عوقب حبرماهنا يف اآلخرة إن مل ي ع ُ
1

هو الذي قال له سيده أنت حر إذا أنا مت.
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اك اللَّهُ َخ ْي ًرا
اء اللَّ ِه إَِّال أَ ْعطَ َ
ملحوظة :يقابل هذا األصل أصل آخر "إِنَّ َ
ك لَ ْن تَ َد َ
ع َش ْيئًا اتِّ َق َ
ِم ْنهُ".1

القاعدة السابعة والعشرون

من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ،وإن كان لمضرته له فال ضمان.

فروع هذه القاعدة:

 .1إذا صالت 2عليه هبيمة غريه فدفعها عن نفسه فأتلفها مل يضمنها ،وإن اضطر إىل أكلها
فذحبها لذلك ضمنها؛ ألنه لنفعه.
حمرما حلج أو عمرة فنزل الشعر يف عينه فأزاله فال فدية عليه ،فإن أصابه مرض
 .2من كان ً
احتاج معه إىل إزالة شعره فعليه فدية أذى إلزالة الشعر.

القاعدة الثامنة والعشرون
من ال يعتبر رضاه ال يعتبر علمه.
وهذا يف العقود والفسوخ.
فروع هذه العقود:
 .1من طلق زوجته أو راجعها ،ال يعترب علمها ،كما ال يعترب رضاها.
 .2من له خيار شرط ،أو عيب ،أو تدليس ،3أو غري ذلك ،فله الفسخ ،رضي اآلخر أو مل
يرض ،علم أو مل يعلم.

القاعدة التاسعة والعشرون
األسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة (األمور بمقاصدها).
عقدا أو تربع بشيء وهنا داع وحامل محله على ذلك ،اعتربنا الذي
يعين إذا عقد العاقد ً
محله؛ ألن األعمال بالنيات.
1
2

أخرجه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف مسنده ،وصححه الشيخ مقبل الوادعي رمحه اهلل يف الصحيح املسند (.)1523

أي اعتدت.
3
من التدليس :أن خيفي البايع على املشرتي عيبا يف املبيع.
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فروع هذه القاعدة:
 .1عقود املكره بغري حق وتربعاته ال تنعقد.
 .2احليل اليت يُتحيل هبا على احملرمات نعترب القصد وال ننظر إىل صورة العقد.
 .3هدايا العمال ال حتل هلم؛ ألن السبب معروف.
 .4عقود األكمان يعترب فيها نية احلالف إذا احتملها اللفظ ،فإن تعذر نظرنا إىل السبب الذي
هيج اليمني فربطناها به ،مثال ذلك :إن قيل له" :هذا رجل يشرب اخلمر" ،فحلف أن ال
يتكلم معه ،مث تبني له أنه ال يشرب ،فإن كلمه ال حينث.
رجال أجنبيًا ،فقال هلا" :تكلمني أجنبيًا وتضحكني معه ،أنت طالق"،
 .5لو وجد امرأته تُكلم ً
مث تبني أنه من حمارمها فال يقع الطالق.

القاعدة الثالثون

البينة على المدعي واليمين على من أنكر.٢

أمجع العلماء على هذا األصل ،وهو حديث املصطفى  ،فكل من ادعى عينًا عند غريه،
أو دينًا على غريه ،أو ح ًقا من احلقوق ،فعليه البينة ،وهي :كل ما أبان احلق ،وخيتلف حال
شهودا ،أو شاهدا وكمينا أو قراين ،فإن مل يأت ببينة تشهد بصحة
البينة ،فإما أن تكون
ً
دعواه ،فعلى اآلخر اليمني اليت تنفي ما ادعاه املدعي ،مثال ذلك :إذا ثبت احلق يف ذمة
إنسان ،مث ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء ،فاألصل بقاء احلق يف ذمته ،فإن جاء ببينة
صدق ،وإال حلف صاحب احلق أن حقه باق ومل يستوفه ،ويف هذه احلالة حيكم
على دعواه ُ
القاضي لصاحب احلق.

 1أخرجه الرتمذي رمحه اهلل يف سننه ،وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح الرتمذي (.)1341
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الفروق
علم يبحث في المسائل أو القواعد التي تشابهت إلى حد كبير ،حيث تظهر في بادئ
النظر للناظر كأنها من النظائر فيكون حكمها واح ًدا ،ولكن عند التدقيق في النظر إلى

المسائل يتضح به فارق بينهما ،فيفرق بينهما في الحكم.
بعض الفروق بين المسائل الفقهية:

.٢الفرق بني املاء الطهور واملاء النجس فرق بسيط واضح وهو التغري بالنجاسة وعدم التغري
هبا ،وإثبات ماء ليس بطهور وال جنس ال يدل عليه نص ،وال قياس؛ ألن علة النجاسة
ظهور أثر اخلبث يف املاء.
.١من الفروق استعمال الذهب والفضة ،وله ثالث استعماالت:

األول :استعماله يف األواين وحنوها ،فهذا ال حيل للذكور وال لإلناث.
الثاني :استعماله يف اللباس ،فهذا حيل للنساء دون الرجال.

الثالث :استعماله يف لباس احلرب وآالت احلرب ،فهذا جيوز حىت للذكور.

 .3االستنجاء مما خيرج من القبل والدبر شرط لصحة الطهارة ،أما بقية النجاسات فإزالتها شرط
لصحة الصالة.

.4طهارة احلدث ال بد فيها من نية؛ ألهنا من األمور املأمور هبا ،واملأمور به ال بد أن ينوي فيه
قصد االغتسال ،أما طهارة النجاسة ال يشرتط هلا النية سواء كانت على البدن أو الثوب أو
البقعة؛ ألهنا من أقسام الرتو اليت القصد منها إزالتها؛ أي التخلي منها.
.5من الفروق التفريق بني األعضاء املغسولة يف الوضوء ،فيشرع فيها التكرار ،وبني املمسوحة
كالرأس ،واخلفني ،واخلمار ،والعمامة ،فال يشرع فيها التكرار؛ ألن املمسوحات مبنيات على
السهولة ،ولذلك جعل املسح يف التيمم يف عضوين ،ومها :الوجه والكفني.
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.6ومن الفروق بني اخلارج من الذكر؛ فمنه جنس ال يعفى عن يسريه ،ويوجب الوضوء ،وهو:

البول ،ومنه طاهر ،وهو :املين ،ويوجب الغسل ،ومنه جنس يوجب الوضوء ،ويوجب غسله
أيضا غسل الذكر واألنثيني ،وهو :املذي.
أو نضحه ،ويوجب ً

.٠احلدث األصغر كمنع ثالثة أشياء :الصالة ،والطواف ،ومس املصحف ،واحلدث األكرب كمنع
الثالثة ،وأيضا قراءة القرآن ،واللبث يف املسجد بال وضوء ،وحدث احليض والنفاس كمنع
أيضا من الصوم ،ومن الطالق ،ومن الوطء يف الفرج.
هذه اخلمسة ،وكمنع ً
.8من الفروق :التفريق بني طهارة احلدث األكرب واحلدث األصغر ،حيث وجب يف طهارة
احلدث األكرب إيصال املاء إىل باطن الشعور ولو كان كثي ًفا ،وأما احلدث األصغر فال جيب
إيصال املاء إىل باطن الشعور إال إذا كان الشعر خفي ًفا ،وطهارة التيمم يكفي فيها مسح
ظاهر الشعر ولو كان خفي ًفا.
.9ومن الفروق بني مسح ازجبرية ،ومسح اخلفني ،وحنومها ،أن ازجبرية ال تكون إال عند الضرورة

إليها ،ومتسح كلها يف احلدث األكرب واألصغر ،وكمسح عليها إىل حلها أو برء ما حتتها ،وال
يشرتط هلا تقدم الطهارة ،وأما مسح اخلفني :فيجوز يف الضرورة والسعة ،وال بد من تقدم
الطهارة ،ويكون يف احلدث األصغر خاصة ،ومدته للمقيم يوم وليلة ،وللمسافر ثالثة أيام
بلياليهن.
لكن املسح على العمامة واخلمار كمثل املسح على اخلفني ،غري أنه يفرتق عنه أنه ال يشرتط
اللبس على طهارة ،وليس للمسح عليها وقت حمدد.

 .٢٠من الفروق تقسيم النجاسة إىل ثالثة أقسام:

أحدها مغلظة :كنجاسة الكلب اليت ال بد فيها من سبع غسالت إحداها برتاب وحنوه،
والثاني خمففة :كنجاسة بول الغالم الذي مل يأكل الطعام لشهوة ،ويعفى عن الدم اليسري،
واألخير متوسطة :هي باقي النجاسات يكفي فيها أن تزول بأي شيء وبأي عدد.
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 .٢٢ومن الفروق أن الدماء ثالثة أقسام:

األول :جنس ال يُعفي عن قليله وال كثريه وهي دماء احليوانات النجسة كالكلب وحنوه.

القسم الثاني :طاهر مطل ًقا وهي كل ميتة طاهرة فدمه طاهر مثل دم السمك واآلدمي
وكذلك الدم الذي يبقى يف الذبيحة بعد ذحبها والعروق.

القسم األخير :ما عدا ذلك فهو جنس يُعفى عن اليسري منه.

 .٢١ومن الفروق أن الدم اخلارج من فرج األنثى على ثالثة أنواع:
األول :دم احليض ،وهو األصل.

الثاني :دم النفاس ،وسببه الوالدة ،وحكمه حكم احليض ،إال أنه ال حيسب من األقراء
للعدة ،وال حيتسب به على ال ُمويل من األربعة أشهر.

األخير :دم االستحاضة ،وهو الدم الذي يعرض لألنثى بعارض من مرض وحنوه ويستمر

معها ،وخيتلف عن احليض يف لونه ،وغلظته ،ونتنه ،وجتلطه ،وكذلك خيتلف عن احليض يف
أن كل ما جيوز للطاهرات جيوز للمستحاضة.
 .٢3عورة الصالة ثالثة أقسام:

القسم األول :الغليظة ،وهي عورة املرأة احلرة البالغة كلها إال وجهها.
القسم الثاني :اخلفيفة وهي عورة ابن سبع سنني إىل أن يتم له عشر فهي القبل والدبر.
القسم األخير :ما عدا هؤالء فالعورة من السرة إىل الركبة ،وهذا يف الصالة ،وأما العورة يف

باب النظر ،فاحلرة البالغة األجنبية ال جيوز للرجل النظر إىل أي جزء من بدهنا من غري
حاجة أو ضرورة ،والطفلة اليت دون سبع ال حكم لعورهتا ،ومن دون البلوغ من األجنبيات
وذوات احملارم جيوز نظر ما جرت العادة بكشفه إذا أمنت الفتنة ،وجيوز عند الضرورة لعالج
أو استنقاذ من هلكة ،والشاهد واملعامل إذا احتاج إىل ذلك جيوز نظر وملس ما تدعو إليه
الضرورة فقط ،وكل ذلك مقيد مبا إذا كان لغري شهوة.

24

 .٢4اللباس ثالثة أقسام:

قسم حالل على الذكور واإلناث ،وهو األصل يف مجيع أنواع األكسية اليت مل يرد منع من

الشارع منها.
وقسم حرام على الذكور واإلناث ،مثل :املغصوب ،والتشبه بالكفار ،وتشبه كل واحد من
الرجال والنساء باآلخر ،وما فيه صورة.
وقسم حرام على الذكور دون النساء ،مثل :لباس الذهب ،والفضة ،واحلرير.
 .٢5مجيع بقاع األرض يصلى فيها إال املقربة ،واحلمام ،وأعطان اإلبل ،واألماكن النجسة،
واحلش.
 .٢6اإلبل اختصت عن بقية البهايم بثالثة أشياء:
األول :أن حلمها ينقض الوضوء.

الثاني :أنه ال تصح الصالة بأعطاهنا ،وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه.

األخير :أهنا األصل يف الديات على الصحيح.

 .٢٠السجود (سجود ازجبهة) على حايل من أعضاء السجود (يديه) ال جيزئ ،وعلى حايل
مما يتصل باإلنسان (فخذيه) فيكره إال بعذر ،وحبايل منفصل فال بأس به (منديل).
 .٢8من الفروق أن تكبريات الصالة ثالثة أقسام:

ركن :وهي تكبرية اإلحرام وتكبريات ازجنازة كلها ،ومسنون :وهي تكبرية املسبوق الذي
اكعا للركوع ،وواجب :وهو بقية التكبريات.
أدر إمامه ر ً

 .٢9أقوال الصالة ثالثة أقسام:

األول :أركان ،وهي تكبرية اإلحرام ،وقراءة الفاحتة ،والتشهد األخري ،والصالة على النيب
فيه ،والسالم.
الثاني :الواجبات ،وهي التكبريات (غري تكبرية اإلحرام ،وغري تكبرية ركوع املسبوق إذا
اكعا فإهنا سنة) ،وقول مسع اهلل ملن محده يف الرفع من الركوع لإلمام واملنفرد،
أدر إمامه ر ً
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وقول ربنا ولك احلمد للكل ،وقول سبحان ريب العظيم يف الركوع ،وسبحان ريب األعلى يف

السجود ،ورب اغفر يل بني السجدتني ،والتشهد األول يف الرباعية والثالثية.
أما القسم الثالث :بقية األقوال فهي سنة.
جهال ال تربأ الذمة إال بفعله ،أما إذا فعل احملظور وهو معذور
سهوا أو ً
 .١٠إذا تر املأمور ً
جبهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته.
جاهال أو
فمن ذلك يف الصالة إذا تر الطهارة ،أو سرت العورة ،أو غريمها من الشروط ً
ناسيًا ،فعليه اإلعادة ،وإن صلى وقد نسي جناسة على بدنه أو ثوبه ،فصالته صحيحة.
 .١٢احلركة الزايدة يف الصالة على أربعة أنواع:

مبطلة :وهي احلركة الكثرية عرفًا ،املتوالية لغري ضرورة ،إذا كانت من غري جنس الصالة،

وحركة مكروهة :وهي احلركة اليسرية من غري حاجة.

وحركة مباحة :وهي اليسرية حلاجة ،والكثرية للضرورة.
وحركة مأمور بها :كالتقدم والتأخر للصفوف يف صالة اخلوف ،وكاحلركة لتعديل الصف ،أو
لتنبيه املصلي إىل جانبه ملا يلزمه أو يشرع له.
 .١١من الفروق أن املار بني يدي املصلي على ثالثة أنواع:
أ -ما يبطل الصالة :وهو مرور الكلب األسود البهيم ،وكذلك املرأة ،واحلمار.
ب -ما ينقص األجر وال يبطلها :وهو مرور ما عدا املذكورات.
ج -ما ال بأس به :وهو املرور بني يدي املصلي يف املسجد احلرام عند زمحة الطايفني واملتعبدين.
 .١3أوقات النهي ال يصلى فيها النوافل املطلقة ،وتصلى فيها كل صالة هلا سبب.

 .١4موقف املأموم على أربعة أقسام:
أ -موقف واجب :وهو وقوف الرجل الواحد ،جيب أن يكون على كمني اإلمام ومساويًا له.
ب -موقف مستحب :إذا كانوا اثنني فأكثر؛ فاألفضل خلف اإلمام ،وجيوز عن جانبيه ،وعن
كمينه.
ج -موقف مباح :وهو وقوف املرأة مع رجل من حمارمها.
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د -موقف ممنوع :وهو وقوف الرجل الواحد خلف اإلمام ،أو خلف الصف مع القدرة على
املصافة.
 .١5الفرق بني سرتة املصلي ،وسرتة املتخلي ،وسرتة ازجوار:

سرتة املصلي :يكفي فيها ولو عصا ،أو خيط خطًا بيديه ،وسرتة املتخلي :فال بد أن تسرت
أسافله (عورته الفاحشة) ،وكذلك فخذه ،إذا قلنا بأن الفخذ عورة ،وأما سرتة ازجوار فال بد
أن متنع املشارفة بني ازجريان.

 .١6الصالة إذا فاتت بأن خرج وقتها قبل فعلها ،فهي على أقسام:
أ -قسم يقضى حباله يف كل وقت :وهو الصلوات اخلمس.
بدال عنها.
ب -قسم ال يقضي بنفسه :وهو ازجمعة إذا فاتت صلى الظهر ً
ج -وقسم يقضى ،ولكن بنظري وقتها :وهي العيدان إذا فات العيد ،قضي من الغد قبل الزوال
(يف حال مجاعة املسلمني).
د -وقسم ال يقضى بنفسه وال ببدله :وهي صالة العيد إذا فاتت الواحد.

وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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فهرس
العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

مقدمة

٢

القاعدة السادسة عشر

٢3

تعريفات هامة

١

القاعدة السابعة عشر

٢4

القاعدة األولى

3

القاعدة الثامنة عشر

٢4

القاعدة الثانية

3

القاعدة التاسعة عشر

٢5

القاعدة الثالثة

4

القاعدة العشرون

٢5

القاعدة الرابعة

5

القاعدة الحادية والعشرون

٢6

القاعدة الخامسة

5

القاعدة الثانية والعشرون

٢6

القاعدة السادسة

6

القاعدة الثالثة والعشرون

٢٠

القاعدة السابعة

٠

القاعدة الرابعة والعشرون

٢٠

القاعدة الثامنة

8

القاعدة الخامسة والعشرون

٢8

القاعدة التاسعة

8

القاعدة السادسة والعشرون

٢8

القاعدة العاشرة

9

القاعدة السابعة والعشرون

٢9

القاعدة الحادية عشر

٢٠

القاعدة الثامنة والعشرون

٢9

القاعدة الثانية عشر

٢٢

القاعدة التاسعة والعشرون

٢9

القاعدة الثالثة عشر

٢٢

القاعدة الثالثون

١٠

القاعدة الرابعة عشر

٢١

الفروق

١٢

القاعدة الخامسة عشر

٢3

الفهرس

١٠
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