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 مقدم٘ الصازح

 ـو، ومـ شقئوِت أكػِس  بوهلل مـ ذورِ  ه، وكعقذُ ف، وكستغػرُ ه، وكستعقـُ ، كحؿدُ هلل إن احلؿدَ 

ه أن ال إفف إال اهلل وحدَ  ، وأصفدُ ففُ  ؾال هودَي  فف، ومـ يضؾؾ   ؾال مضؾ   ه اهللُ ـو، مـ هيدِ فِ أظام

 ف .ه ورشقفُ ظبدُ  اأن حمؿدً  فف، وأصفدُ  ال ذيَؽ 

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201ظؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 .[2:]افـسوء (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]األحزاب:  (﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽

 ، وذ   حمؿدٍ  اهلدي هدُي  ، وخرَ ؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أما بعد; 

 .: وبعدُ ذم افـورِ  ضالفيٍ  ، وـؾ  ضالفيٍ  بدظيٍ  ، وـؾ  بدظيٍ  حمدثيٍ  و، وـؾ  حمدثوُت  األمقرِ 

ؾ ظذ ضوفى افعؾؿ ؾنن افؼقاظد افػؼفقي ضريؼ تعؾؿ افػؼف: ألهنو تؼقم ظذ مجع األحؽوم  ُتسفِّ

أظـل ظؾؿ افؼقاظد –افؼظقي ذم ؿضويو ـؾقي، وؿد أشفؿ ظؾامء ـثرون ذم تقسر هذا افعؾؿ 

ومـ همالء افعؾامء افشقخ كورص افسعدي رمحف اهلل، وأجزل فف ادثقبي، حقٌ كظؿ هذه  -افػؼفقي

ػ ذم هذا افعؾؿ، وؿد ذحفو ظؾامء ، وأمجع مو ُأفِّ وأيرس ،حؼ مـ أؾضؾادـظقمي، وهل تعدُّ ب

 ـثرون، مـفؿ افـوطؿ كػسف رمحف اهلل.

فقستػقد  :وــً ؿد ذحتفو ألخقاين ضؾبي افعؾؿ أـثر مـ مرة، ؾرأيً أن أحرر هذا افؼح

 مـف ضالب افعؾؿ ذم ـؾ مؽون.

 .وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد ؾلشلل اهلل أن يتؼبؾف مـل، وشوئر أظامفـو، وصذ اهلل 

 وـتى

 خالد بن حممود اجلهين

 هـ4/5/2435
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 املبادئ العصسٗ لعله القْاعد الفقَٔ٘

اعلْه أىُ ٓيبغٕ لدازع نل عله أٌ ٓعسف املبادئ العػسٗ اليت ُٓختاج إلَٔا الدازع 
ٌ٘ يف قِْل الصبّ ـاٌ: ًّ, ٍّرِ املبادئ دلنْع  يف ٍرا الف

 رهإنَّ مبــادئ كـّل فّن عشــــ

 ونسبٌة وفضــُله والواضـــــعُ 

 مسائٌل والبعض بالبعض اكتفى

  احلد: :أّال

 احلـــــوا واـوضــــــوُا مـــ  ال  ــــرةْ  

ــارا ــ  الش ــت واد ال ــُ  آس  وآس

 ومـــن درى اع حـــع اــــاز الشــــرفا

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )، ومـف ؿقفف تعوػ: فغي: هل األشوس الكاعدٗ:

ضقي ـؾقي يـطبؼ ظؾقفو جزئقوت ـثرة، تػفؿ اصطالحو: هل ؿ(   پ

.وؿقؾ: هل ؿضقي ـؾقي مـطبؼي ظذ مجقع جزئقوتو، أحؽومفو مـفو

ڄ ڄ ڃ )، ومـف ؿقفف تعوػ: فغي: كسبي إػ افػؼف، وهق افػفؿ ّالفكَٔ٘:

واصطالحو: هل افعؾؿ بوألحؽوم افؼظقي ادؽتسى مـ (  ڃ ڃ ڃ چ

 .أدفتفو افتػصقؾقي

 .افؼوظد افػؼفقي: هل ؿضقي ـؾقي ذظقي ظؿؾقي جزئقوتو ؿضويو ـؾقي ذظقي ظؿؾقي

هق افعؾؿ افذي يبحٌ ؾقف ظـ افؼضويو افػؼفقي  ّعله الكْاعد الفكَٔ٘ اصطالحا:

افؽؾقي افتل جزئقوتو ؿضويو ؾؼفقي ـؾقي مـ حقٌ معـوهو ومو فف صؾي هبو، ومـ حقٌ بقون 

                                 
 «.ؿعد»( اكظر: فسون افعرب، مودة 2)

فبـون، افطبعي: األوػ –، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي بروت ( اكظر: افتعريػوت، فؾؼيػ اجلرجوين1)

 (.272م، صـ )2983-هـ 2403

 «.ؾفؿ»اكظر: فسون افعرب، مودة  (3)

 (.268، صـ )( اكظر: افتعريػوت، فؾؼيػ اجلرجوين4)

هـ، 2432افؼقاظد افػؼفقي، فؾدـتقر يعؼقب افبوحسغ، ضبعي مؽتبي افرصد، افطبعي اخلومسي، ( اكظر: 5)

 (.54م، صـ )1020
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هو، وحجقتفو، وكشلتو وتطقرهو، ومو تـطبؼ ظؾقف مـ اجلزئقوت، أرـوهنو، وذوضفو، ومصدر

 .ومو يستثـك مـفو

 : الضابط القاعدٗ ّبني الفسق بنيفاٜدٗ: 

فػؼف، ؾتجؿع ؾروظو مـ أبقاب صتك، وافضوبط افؼوظدة ال ختتص ببوب واحد مـ أبقاب ا

  .، ؾقجؿع ؾروظو مـ بوب واحدخيتص ببوب واحد

 ثاىٔا: املْضْع: 

قضقع افؼقاظد افػؼفقي هق افؼضويو افػؼفقي افؽؾقي، مـ حقٌ دالفتفو ظذ حؽؿ افػروع م

افػؼفقي ادتشوهبي ادـضبطي هبو، وافػروع افداخؾي ذم تؾؽ افؼضويو، ومو اشتثـل مـفو ألشبوب 

  .خوصي

 ثالجا: الجنسٗ:
 مً الجنسات املسجْٗ مً تعله عله الكْاعد الفكَٔ٘: 

 .ئؾ ذم شؾؽ واحدتـظقؿ مـثقر ادسو .2

 .تؼققد صقارد ادسوئؾ، وتؼريى ـؾ متبوظد .1

 .تسفقؾ حػظ افػروع، ويغـل افعومل بوفضقابط ظـ حػظ اجلزئقوت .3

متؽـ افؼقاظد افػؼفقي افعومل مـ ختريٍ افػروع وادسوئؾ ادستجدة ظؾقفو بطريؼي  .4

 .شؾقؿي

                                 
 (.56( اكظر: افسوبؼ صـ )2)

فبـون، افطبعي: األوػ،  –: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت ، ضبعياألصبوه وافـظوئر، البـ كجقؿ( اكظر: 1)

 (.266م، صـ ) 2999 -هـ  2429

 (.220: ؿبؾ افسوبؼ، صـ )( اكظر3)

 (.3دار افؽتى افعؾؿقي، صـ ) اكظر: افؼقاظد، البـ رجى احلـبع، ضبعي:( 4)

 (.3اكظر: افسوبؼ، صـ )( 5)

 (.2/3اكظر: افػروق فؾؼراذم، ضبعي: ظومل افؽتى، )( 6)

م، 2990 -هـ 2422افطبعي: األوػ،  األصبوه وافـظوئر، فؾسققضل، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي، ( اكظر:7)
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 زابعا: اليطب٘:

 فؼظقي ادتعؾؼي بوفػؼف.هق أحد افعؾقم اظؾؿ افؼقاظد افػؼفقي 

 خامطا: فضلُ: 

 مـ أذف افعؾقم وأؾضؾفو فتعؾؼف بوفػؼف افذي ظؾقف مدار افتؽؾقػ.

 ضادضا: الْاضع:

وضع ظؾؿ افؼقاظد افػؼفقي األئؿي ادجتفدون، ـوإلموم أيب حـقػي، وموفؽ، وافشوؾعل، 

 وأمحد.

 ضابعا: االضه:

 ؼفقي.اشؿف ظؾؿ افؼقاظد افػؼفقي، أو ظؾؿ األصقل افػ

 ثاميا: االضتنداد: 

يستؿد ظؾؿ افؼقاظد افػؼفقي مودتف مـ افؽتوب وافسـي، وأؿقال افصحوبي وافتوبعغ 

 واألئؿي ادجتفديـ، وافؾغي افعربقي.

 تاضعا: حله الصازع:

 حؽؿ تعؾؿ وتعؾقؿ ظؾؿ افؼقاظد افػؼفقي ؾرض ـػويي.

 عاشسا: املطاٜل: 

فعورضي فؾؼقاظد، مـ حقٌ ضبطفو فؾػروع مسوئؾ ظؾؿ افؼقاظد افػؼفقي هل األحقال ا

 .افػؼفقي، وفؾػروع افػؼفقي مـ حقٌ دخقهلو حتً كطوق افؼوظدة، أو خروجفو ظـفو

 

 

                                 
 (.6صـ )

 (.222( اكظر: افسوبؼ، صـ )2)
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 قال الياظه زمحُ اهلل:

 بس  اهلل الرمحن الراح 

ـــــِ   ـــــ  ا رف ـــــو هلل الع  احل 

 

ق   وجــــامِع ا  ــــحاق واـفـــــر 

ــــره  ــــاع  الواســــعة ال     ذي ال

 

ـــــا رة   ـــــ ةواحِللـــــ  الب  الل 

ـــ ِ   ـــ  ال ـــ ة مـــْع ســـ م دائ  م

 

 عـــل الرســـول الُ ـــَرم  اَ ـــاَ  ِ  

 وآلــــــه وألــــــ به ا بــــــرارِ  

 

 احلـــــائ ي مرا ـــــ  الَفَ ـــــارِ  

 الشسح 

، ـام ذم ذم مؽوتبوتف مراشالتف ابتدأ بوفبسؿؾي اؿتداء بوفؽتوب افعزيز، واؿتداء بوفـبل 

 ؿؾ ظظقؿ افروم.رَ رشوفتف إػ هِ 

ئف احلسـك ظذ اجلؿقؾ افثـوء ظذ اهلل تعوػ بصػوتف افعذ وأشام هق :«احلند»قْلُ: 

 االختقوري، شقاء ـون ظذ كعؿي أو ؽرهو.

 .أي افذي فف افعؾق ادطؾؼ: ظؾق افذات وظؾق افصػي وظؾق افؼفر  «:العلٕ»قْلُ: 

َؼ  اهللَ إِن  »: ؼقفف ، فذم أؾعوفف أي  «:األزفل»قْلُ:  ؾ  ىُّ افرِّ
ؾِّفِ َرؾِقٌؼ ُُيِ ـُ ِر   .«ذِم األَم 

جيؿع األصقوء بلوصوف مشسـي ويػرق  اهلل  أي أن «:جامع األشٔاء ّاملفسم»قْلُ: 

، وهذا فؽامل ؿدرتف وأوصوف خمتؾػيبقـفو، ؾوإلكسون واحلققان بقـفام أوصوف مشسـي، 

 .وحؽؿتف 

ـػع ، وهل مجع كعؿي، وافـعؿي: هل ـؾ مو يأي صوحى افـعؿ «:ذٖ اليعه»قْلُ: 

 اإلكسون.

(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): فؼقفف تعوػ «:الْاسع٘ الػزٓسٗ»قْلُ: 

 

 مجع حؽؿي، وهل ادصوفح وادـوؾع افتل تبـك ظؾقفو األحؽوم. «:احِلهه»قْلُ: 

 أي افتل تذهؾ وتبفر افعؼقل: فعظتفو وإتؼوهنو. «:الباٍسٗ»قْلُ: 

                                 
 (، مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو.1513(، ومسؾؿ )6917( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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، ظبده هل ثـوؤهو ظؾقف ذم ادأل األظذمـ اهلل تعوػ ظذ  افصالة «:ثه الصالٗ»قْلُ: 

 (   ڻ ڻ ) :تعوػ، ومـف ؿقفف  ، ومـ افعبد افدظوءومـ ادالئؽي االشتغػور

، ومـف افتحقي كافسالم افسالمي مـ اآلؾوت وافؼور، ويليت بؿعـ  «:ّالشالو»قْلُ: 

 (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)ؿقفف تعوػ: 

 افرشقل هق مـ أوحل إفقف بؼع وأمر بتبؾقغف. :«سسْلعلٙ ال»قْلُ: 

:  ، ؿول رشقل اهلل كسبي إػ ؿريش، وهل افؼبقؾي افتل وفد ؾقفو  «:الكسشٕ»قْلُ: 

ٍش َبـِل » ـ  ُؿَري  َطَػك ِم ـَوَكَي، َواص 
ـِ ـ   ًشو ِم َطَػك ُؿَري  اَمِظقَؾ، َواص  ـ  َوَفِد إِش  ـَوَكَي ِم

ـِ َطَػك  إِن  اهللَ اص 

ـ  َبـِل َهوِصؿٍ َهو َطَػويِن ِم  .«ِصٍؿ، َواص 

(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)، ؿول تعوػ: أي آخر افرشقل  «:اخلامت»قْلُ: 

 .«َأَكو َخوتُِؿ افـ بِقِّغَ »: وؿول رشقل اهلل 

 .هؿ أتبوظف ظذ ديـف  آل افـبل  «:ّآلُ»قْلُ: 

 .وموت ظذ ذفؽ مممـو بف  مـ فؼل افـبلمجع صوحى، وهق «:ّصحبُ»قْلُ: 

 .ادطقع هلل تعوػ ورشقفف  مجع بور، وهق ادممـ «:قْلُ: األبساز

 أي افذي حوزوا واشتوثروا. «:احلائزٖ»قْلُ: 

أي ادراتى افعوفقي افػوضؾي، وافػخور: مجع مػخرة، وهل  «:الفداز مساتب» :قْلُ

 افػضقؾي.

 

 

                                 
 . ، مـ حديٌ واثؾي بـ األشؼع(1176( صحقح: رواه مسؾؿ )2)

 .ة (، مـ حديٌ أيب هرير1186(، ومسؾؿ )3535( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )1)

قر كاكظر: كزهي افـظر ذم تقضقح كخبي افػؽر ذم مصطؾح أهؾ األثر البـ حجر افعسؼالين ، حتؼقؼ  (3)

 (.222افديـ ظس، مطبعي افصبوح دمشؼ صـ )
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 قال الياظه زمحُ اهلل:

  فضـــل اـِـــان اعلـــ   ـــو َ   نَّ 

 

رن  ــوَّ ــو وال ــل الشــو عا ــ       عل

 و لشــا احلــ َّ لــلي ال لــوِب  

 

ــــوِب   ــــَو إ  اـ ل ــــل العب  وُ وأِل

ــوِ   ــو لل واع ــل َفل  ــاارْ  ع  ف

 

ـــــوارد  ـــــائِل الش ـــــِة اـس  جامع

 فرت  ــي ا العلــ  مــَ  مر  ـــى 

 

 و  تفـــي ُســـْبَل الـــلي  ـــو ُوف  ـــا 

ــــــا  ــــــو ن َّ ُتل ــــــله  واع   

 

ـلُتلاُكْت    ـل العلـ من      ـو ا َّ

ـــرِ   ـــحَ  ا ج ـــو  ع   جـــ ا   اـ

 

ــــ     ــــِه وال ــــْع وفران ــــَو م  والعف

 الشسح 

 ـؾؿي يمتك هبو فتـبقف وتقئي افسومع دو شقؼول. «:اعله»قْلُ: 

، تقؾقؼ وإهلومأي هداك اهلل فؾحؼ وافصقاب، واهلدايي ؿسامن: هدايي  «:ٍدٓت»قْلُ: 

 دالفي وإرصود. وهدايي

 أي أظظؿ افـعؿ وأؾضؾفو. «:ضل امليًأف»قْلُ: 

، بؾ هق أظذ مراتى اإلدراك، ثؿ كؼؾ افعؾؿ: فغي: افػفؿ واإلدراك «:عله»قْلُ: 

،ظتؼود اجلوزم ادطوبؼ فؾقاؿعهق اال، واصطالحو:ادسوئؾ ادضبقضي ضبطو ظؾؿقو بؿعـك

 .، وؿقؾ ؽر ذفؽهق إدراك افقء ظذ مو هق بف :وؿقؾ

بغ أمر ؾلـثر، بدون معرؾي مرجح  يرؾع افشؽ، وهق افسدد أي «:الشو ٓزٓل»قْلُ: 

 ، وادراد افشبفوت.هلام

 ، وادراد افشفقات.أي افقشخ «:ّالدزٌ»قْلُ: 

أي يقضخ وجيع احلؼ ألصحوب افؼؾقب  «:ّنشف احلل لرٖ الكلْب»قْلُ: 

 افقاظقي.

 .يقصؾف إػ مو يؼصده ويردمقف يأ «:لعبد إىل املطلْبآّْصل »قْلُ: 

 ظالموت: ثالثفؾعؾؿ افـوؾع ذم هذيـ افبقتغ ذـر ادصـػ رمحف اهلل 

                                 
 «.ظؾؿ»( اكظر: فسون افعرب، مودة 2)

 (.299( اكظر: افتعريػوت، صـ )1)
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 .وافشفقات أكف يزيؾ ويرؾع افشبفوتافعالمي األوػ: 

 يؽشػ وجيع احلؼ ألصحوب افؼؾقب افقاظقي.افعالمي افثوكقي: 

 يقصؾ افعبد إػ مؼصقده.: يافعالمي افثوفث

 ة افطؾى.اي احرص أهيو افطوفى، واحلرص هق صد «:فاحسص»قْلُ: 

األشوس، وؿد شبؼ  افؼقاظد مجع ؿوظدة، وهل «:علٙ فَنو للكْاعد»قْلُ: 

 تعريػفو.

افؼقاظد ؾوئدتو أهنو دمؿع ادسوئؾ ادتبوظدة  أي هذه «:جامع٘ املشائل الشْازد»قْلُ: 

 وادتػرؿي.

 أي تصعد وتعؾق ذم مراتى افعؾؿ ودرجوتف. «:فرتتكٕ يف العله»قْلُ: 

 مـزفي ومرتبي.ي أؾضؾ أ :«خري مستكٙ»قْلُ: 

 أي تتبع. :«ّتكتفٕ»قْلُ: 

 أي ضرق مـ وؾؼ فؾػؼف. «:د ّفكاسِبل الرٖ ق»قْلُ: 

مـ جمؿؾ  قـظؿفإصورة دو ذم ذهـ ادصـػ رمحف اهلل ممو ش «:ٍرِ قْاعد»قْلُ: 

 افؼقاظد.

 أي رتبفو. «:ىظنتَا»قْلُ: 

اظد مـ ـتى أي مجعً هذه افؼق «:مً نتب أٍل العله قد حصلتَا»قْلُ: 

 افعؾامء.

هذا دظوء مـ  «: مع غفساىُ ّالرب ّْالعف جزاٍه املْىل عظٔه األجس»قْلُ: 

 ، ويعػق ظـفؿ، ويغػر هلؿ زالتؿ،ادصـػ رمحف اهلل فؾعؾامء بلن يثقبفؿ اهلل أظظؿ األجقر

 . ويصؾفؿ بلؾضؾ األجقر بعد مموتؿ
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 القاعدٗ األّىل

 األمْز مبقاصدٍا

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 الاحـــــُة ائ لســـــائر الع ـــــْل 

 

 هبـــا ال ـــ س والفســـاد للع ـــل 

 

 الشسح

ـِ اخلَط وِب  ،أي أن افـقي ذط فؽؾ ظؿؾ، ؾال يصح ظؿؾ مـ ؽر كقي  ُظَؿَر ب 
ٌِ
َؿوَل:  ،حِلَِدي 

ًُ َرُشقَل اهللِ  اَمُل بِوفـِّق وِت »َيُؼقُل:  َشِؿع  اَم األَظ   .«إِك 

 ّالئ٘ هلا مستبتاٌ:
 متققز افعبودات بعضفو مـ بعض. ٘ األّل:املستب

 ز افػريضي مـ افـوؾؾي هق افـقي، ـوفصالة وافصقم وافزـوة واحلٍ.افذي يؿقومثول ذفؽ: 

 متققز افعودة ظـ افعبودة. املستب٘ الجاىٔ٘:

افذي يسك افطعوم وافؼاب وافشفقة مـ ضؾقع افػجر افصودق إػ ؽروب ل ذفؽ: وومث

 ظودة.هق ب إػ اهلل تعوػ ال يسؿك صقمو إكام مـ ؽر كقي افتؼر افشؿس

ال يسؿك وضقءا، بؾ يسؿك  ظضوء افقضقء مـ ؽر كقي افتؼرب إػ اهللأوـذفؽ مـ ؽسؾ 

 ظودة.

 الرٖ خياطب بُ العبد ىْعاٌ:فاٜدٗ: 
بد ؾقف مـ افـقي، ؾفل ذط ذم صحتف: وهذا ال أمر ادؼصقد مـف افػعؾ: اليْع األّل:

 وافطفورة. ،ـوفصالة

: ـنزافي افـجوشوت، وأداء وهذا ال يشسط ؾقف افـقي أمر ادؼصقد مـف افسك: اليْع الجاىٕ:

 ، وإن أردا افعبد أن ُيصؾ ظذ افثقاب ظؾقفو، ؾالبد مـ افـقي.افديقن

 

                                 
 (.2907(، ومسؾؿ )2متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(2)
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 لجاىٔ٘القاعدٗ ا

 جلب املصاحلّدزٛ املفاضد الدًٓ مبين علٙ 

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــل اـ ـــالْ   ـــو ُن مباـــيمل ع  ال

 

ــــائ   ــــورق لل ب ــــا وال  ا جلبل

 

 الشسح

ظذ جؾى ـؾف أي افديـ مبـل  «:الدًٓ مبين علٙ املصاحل يف جلبَا»قْلُ: 

 .ادصوفح، وهل ادـوؾع

أي افديـ مبـل ـذفؽ ظذ دؾع افؼبوئح، وهل ـؾ مو  «:ّالدزء للكبائح»قْلُ: 

( ەئ ەئائ )، وافدرء بؿعـك افدؾع، ومـف ؿقفف تعوػ: اشتؼبحف افشورع احلؽقؿ

 

: ألكف مشتؿؾ ظذ صالح افؼؾقب وافبالد أن اهلل تعوػ أمركو بتقحقده  مجال ذلو:

 وافعبود.

 ألن ؾقف ؾسود افؼؾقب وافبالد وافعبود. ظـ افؼك: وهنوكو 

وـذفؽ أمركو اهلل بوفصالة وافزـوة وؽرهو مـ افعبودات: ألن ؾقفو اكؼاح افصدر وحقوة  

 .فؾؼؾقبوتزـقي 

 ظـ ادحرموت: ألن ؾقفو مرضة وؾسودا فألبدان. وكو وهن

 أيهما يقدم جلب املصلحة، أم درء املفسدة؟فائدة: 

ھ ھ ے ے )، ومـف ؿقفف تعوػ: درء ادػسدة مؼدم ظذ جؾى ادصؾحي

 ظـ شى افؽػور اهلل  وؾؼد هنوك(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 درءا فؾؿػسدة.

الَ »: ومـف ؿقفف  ًُ  َحَداَثيُ  َفق  ِر َفـََؼض  ِمِؽ بِوفُؽػ  َراِهقَؿ  َؿق  ، ُثؿ  َفَبـَق ُتُف َظَذ َأَشوِس إِب  ًَ افَبق 
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». 

                                 
 (، مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو.2585( صحقح: رواه افبخوري )2)
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 لج٘لجاالقاعدٗ ا

 اجلنع بٔيَنا  تعرزّإذا اجتنعت مصلحتاٌ 

 األعلٙ ميَنا قدمت

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 فـــ ْن  ـــ ااْ  عـــوُد اـ ـــال 

 

مُ    ا عـــل مـــن اـ ـــال  ُ  ـــوَّ

 

 الشسح

اجتؿعً مصؾحتون وال يؿؽـ إال ؾعؾ إحدامهو ؿدمً أـزمهو وأظالمهو  أي إذا

 ٍّرا لُ ثالث٘ أحْال:، مصؾحي

م افقاجى احلال األّل:  .إذا اجتؿع واجى ومستحى ُؿدِّ

م ؾرضف، وـذا افصالة واحلٍ.مثوفف:   إذا اجتؿع كػؾ افصقوم مع ؾرضف ُؿدِّ

م األؿقى مـفام احلال الجاىٔ٘:  .إذا اجتؿع واجى وواجى ُؿدِّ

م حٍ  افػريضي. مثوفف: مـ كذر أن ُيٍ، ومل يؽـ حٍ حجي اإلشالم، ُؿدِّ

م األؿقى مـفام احلال الجالج٘:  .إذا اجتؿع مستحى ومستحى، ؿدِّ

، افسـي افراتبي صذؽـ مل يأراد أن يصع كػال مطؾؼو ؿبؾ افصالة ادػروضي، ومـ مثوفف: 

مً  افراتبي. ُؿدِّ

ويدخؾ حتً هذه افؼوظدة تؼديؿ مو فف كػع متعد ظذ مو فف كػع ذايت، ـتؼديؿ تعؾقؿ افـوس 

 ظذ ؿقوم افؾقؾ.
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 لسابع٘القاعدٗ ا

 ّاضطس اإلىطاٌ إىل فعل إحداٍنا إذا اجتنعت مفطدتاٌ

  أخفَنا ضسزا ازتلب

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــــو ـــــ ااُ  اـفاس ه   ـــــوا  وض

 

ـــن اـفاســـوُ ر لـــُ  ا د  ـــى م  ن

 الشسح 

ارتؽى أخػفام رضرا أي إذا اجتؿعً مػسدتون وحتتؿ ظذ اإلكسون ارتؽوب إحدامهو، 

 وهذا فف ثالثي أحقال:، وإثام

 ارُتؽِى ادؽروه. حمرم ومؽروهإذا اجتؿع  احلال األّل:

 اجتؿع حمرم وحمرم ارتؽى أخػفام رضرا.إذا  احلال الجاىٔ٘:

 ػ افؽذب أو افزكو، ارتؽى أخػفام رضر وهق افؽذب.إذا اضطر اإلكسون إمثوفف: 

 اجتؿع مؽروه ومؽروه ارتؽى أخػفام رضرا.إذا  احلال الجالج٘:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    منظومة القواعد الفقهيةالكواكب الدرية على    26

 

 خلامط٘القاعدٗ ا

 املصق٘ جتلب التٔطري

 زمحُ اهلل: قال الياظه

ــ ــو الش ــن  واع ــ ُ ـوم  ر عة التحس

 

ــــ ُ   ــــه  عس ــــٍر ناب ــــل  م  ا ك

 الشسح 

  .ـون ؾقف مشؼي ذ افتقسر وافتخػقػ ذم ـؾ أمرأي أن افؼيعي مبـقي ظ

 ّمً األدل٘ علٙ ذلو:
  :(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )ؿقفف تعوػ 

  :(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)وؿقفف تعوػ 

  وؿقل افرشقل :«  ُتؿ َتَطع  ٍر َؾل ُتقا ِمـ ُف َمو اش  ُتُؽؿ  بَِلم   .«إَِذا َأَمر 

 ِ الكاعدٗ:ّمً األمجل٘ علٙ ٍر
 .اإلذن فؾؿريض ذم افتقؿؿ إذا صؼ ظؾقف افقضقء 

 صقماإلذن فؾؿسوؾر ذم افػطر ذم هنور رمضون إذا صؼ ظؾقف اف. 

 .افرخصي ذم افصالة ؿوظدا دـ ال يؼدر ظذ افؼقوم 

 وأظذار ترك اجلؿعي واجلامظوت. 

 .وؿك افصالة ذم افسػر، واجلؿع بغ افصالتغ ذم ادطر وافقحؾ 

 

 

 

 

 

                                 
 .(، مـ حديٌ أيب هريرة 2337(، ومسؾؿ )7188( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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 لطادض٘دٗ االقاع

 مع ضسّزٗ حمسوال ّاجب مع عجص ّال 

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 ولـــحا واجـــُ  بـــ  ا تـــوارِ 

 

 وٓ حمـــــرٌم مـــــع اضـــــ رارِ  

ـــع الضــــروره   وكـــلا حم ـــوٍر م

 

ــــروره  ـــه الض ـــا اتاج ـــور م  ب 

 الشسح 

، أي أكف ال جيى رء ظذ افعبد ذم حول افعجز، وال ُيرم ظؾقف رء ذم حول افرضورة

 .، ؾال يزيد ظذ ؿدر مو ُيتوج إفقفرضورات تؼدر بؼدرهووفؽـ اف

 ّمً األدل٘ علٙ ذلو:
  :(   ہ ہ ہ ھ)ؿقفف تعوػ 

  :(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)وؿقفف تعوػ 

  :(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)وؿقفف تعوػ 

  وؿقل افرشقل« : َُتـُِبقه  َؾوج 
ٍ
ء ـ  َر  ٍر َؾل ُتقا ِمـ ُف َمو َؾنَِذا هَنَق ُتُؽؿ  َظ ُتُؽؿ  بَِلم  ، َوإَِذا َأَمر 

ُتؿ   َتَطع   .«اش 

وأن  ،ومـ األصقل افؽؾقي أن ادعجقز ظـف ذم افؼع شوؿط افقجقب»  ال  حخ اإلس م:

افعبد ومل ُيرم مو يضطر إفقف  ادضطر إفقف بال معصقي ؽر حمظقر ؾؾؿ يقجى اهلل مو يعجز ظـف

 .«افعبد

 ٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:ّمً األمجل
 .إذا ظجز اإلكسون ظـ افؼقوم فؾصالة صذ ظذ حسى اشتطوظتف 

 .إذا اضطر اإلكسون إػ ذب اخلؿر جوز فف أن يؼب مـف ؿدر ذهوب طؿئف 

 .إذا اضطر اإلكسون إػ أـؾ ادقتي جوز فف أن يلـؾ مـفو ظذ ؿدر مو ُيتوجف 

                                 
 .(، مـ حديٌ أيب هريرة 2337(، ومسؾؿ )7188( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)

: جمؿع ادؾؽ ؾفد فطبوظي ادصحػ افؼيػ، ضبعي( اكظر: جمؿقع افػتووى، فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي، 1)

 (.560-10/559م، )2995هـ،2426ادديـي افـبقيي، ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، شـي 
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 فاٜدٗ: الضسّزٗ ال تباح إال بػسطني:
 أن يضطر اإلكسون إػ ؾعؾ ادحرم بعقـف، ؾنن وجد شقاه ؾال ُيؾ ارتؽوبف. :الرشئ ا ول

 أن تـدع افرضورة بف، ؾنن ُصؽ  ذم اكدؾوع افرضورة بف مل ُيَبح. الرشئ ال اين:
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 لطابع٘القاعدٗ ا

 الٔقني ال ٓصّل بالصم

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 وَ رِجـــــُع ا الـــــاُم للح ـــــ ِ 

 

ــــ   ــــ ِ  ف ــــُل الشــــوا للح     ُ 

 الشسح 

 و ا مق فا ألل ما است  ، فحباي عل الح  ، و و العل  اللي ٓ  ي  ن العبو إذا 

 ، ومن ا دلة عل  له ال اعوة: ردد فحه

ُه َ َلا إَِ  َرُسوِل  او ث ِه، َ نَّ حَُّل إِ   اهللَعبَّاِد ْبِن ََتِحٍ ، َعْن َع   ُجُل الَِّلي ُُيَ ُه ََيُِو الرَّ َلْحِه َ نَّ

َ ِة؟ َفَ اَل:  َق ِا ال َّ ْ ْف  -َٓ َ اَْفتِْل »المَّ  .«َاتَّى َ ْسَ َع أَلْوً ا َ ْو ََيَِو ِرحًيا -َ ْو َٓ َ اَْنِ

 ّمً األمجل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
 إذا تقؼـ افعبد افطفورة وصؽ ذم احلدث بـك ظذ افقؼغ وهق افطفورة. 

 تف أو ال، مل تطؾؼ.وإذا صؽ هؾ ضؾؼ زوج 

 .إذا صؽ ادصع ذم ظدد افرـعوت، بـك ظذ افقؼغ 

  صؽ ادحرم ذم ظدد األصقاط بـك ظذ افقؼغ.إذا 

 ّمً أمجل٘ ٍرِ الكاعدٗ يف أصْل األحهاو:
 األصؾ ذم افؽالم احلؼقؼي. .2

 افتحريؿ.األصؾ ذم األوامر افقجقب، وذم افـقاهل  .1

 خمصص.األصؾ بؼوء افعوم ظذ ظؿقمف حتك يليت  .3

 األصؾ بؼوء حؽؿ افـص حتك يليت كوشخ. .4

 األصؾ براءة افذمي حتك يثبً افتؽؾقػ. .5

 

 

                                 
 (.362(، ومسؾؿ )237( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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 لجامي٘القاعدٗ ا

 األصل يف املٔاِ ّاألزض ّالجٔاب ّاحلجازٗ الطَازٗ

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 وا ألــــل ا محا اــــا ال لــــاره

 

ــــاره  ــــاب واحل   وا رض وال ح

 الشسح 

هنور وافبحور واآلبور، واألرض ومو حتقيف: ـوفساب أي أن األصؾ ذم ادقوه ـؾفو: ـوأل

 .افطفورة واحلجورة، ومجقع أكقاع افثقوب

 ّمً األدل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
  :(   ک ک ک گ گ گ)ؿقفف تعوػ 

  ٍـِ مسعقد ـ  ظبِد اهللِ ب َثِي افَغوِئَط َؾَلَمَريِن َأن  آتَِقُف بَِثالَ  َأَتك افـ بِلُّ  ؿول: أك ف ،وظ

و،  َثًي َؾَلَتق ُتُف هِبَ ُت َرو  ُه، َؾَلَخذ  ٌَ َؾَؾؿ  َأِجد 
ًُ افث وفِ ، َوافَتَؿس  ـِ ُت َحَجَري  َجوٍر، َؾَقَجد  َأح 

َثيَ  و  َؼك افر  ـِ َوَأف  ٌس »َوَؿوَل:  ،«َؾَلَخَذ احلََجَري  ـ   .«َهَذا ِر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.256( صحقح: رواه افبخوري )2)
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 لتاضع٘القاعدٗ ا

 احلسم٘املعصْم٘  األمْال األبضاع  ّاللحْو ّاليفْس ّاألصل يف 

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 وا ألــُل ا ا بضــاِا والل ــومِ 

 

ـــوال لل ع ـــوم  ـــافا وا م  وال

ـــلا   ـــيَق احِل ـــى َي ـــا ات  ار  ل

 

 فــــافل   ــــواك اهلل مــــا ُ  ــــلا  

 الشسح 

 افـسوء.وطء مجع ُبضع، وهق  «:األبضاع»قْلُ: 

 ادسؾؿ، أو ادعوهد.هق  «:قْلُ: للنعصْو

 أي مو يؼتيض اإلبوحي. «:حِللُّا»قْلُ: 

َُٓنلُّ»قْلُ:  ڤ ڤ ڤ ): أي مو يؿذ ظؾقؽ أهيو افطوفى، ومـف ؿقفف تعوػ «:ما 

 ، وهذه فغي بـل متقؿ (   ڦ

أكف ال ُيؾ وطء امرأة إال بقؼغ، إمو بـؽوح صحقح، أو بؿؾؽ يؿغ، ومعـك افؼوظدة 

 ، وال ُيؾ دم مسؾؿإذا أتً ظـ ضريؼ افقثـغ فوـذفؽ ال ُيؾ األـؾ مـ حلؿ حتك يتقؼـ حؾ

 .إال بحؼ وموفف او معوهد

 مً األدل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:ّ
  ـ  َظب ِد ؾٍِؿ، »:  اهللِ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  اهلل بـ مسعقدٍ َظ ِرٍئ ُمس  ؾُّ َدُم ام 

الَ َُيِ

َفُد َأن  الَ إَِفَف إاِل   ِس، ، إاِل  اهللِ َوَأينِّ َرُشقُل  اهللَُيش  ُس بِوفـ ػ  َدى َثاَلٍث: افـ ػ   بِنِح 

ـِ افت وِرُك فِؾ َجاَمَظيِ  ي ـَ افدِّ ايِن، َوادَوِرُق ِم  .«َوافث قُِّى افز 

 ـِ َظب وٍس َريِضَ و ـِ اب  َقاَفُؽؿ  »َؿوَل:  َظـ ُفاَم، َأن  َرُشقَل اهلِل  اهللُ َظ ؿ  َوَأم  ـُ إِن  ِدَموَء

َراَضُؽؿ  َظَؾق   ؿ  َوَأظ  ـُ ِر ؿ  َهَذا، ذِم َصف  ـُ ِمُؽؿ  َهَذا، ذِم َبَؾِد َمِي َيق  ُحر  ـَ ُؽؿ  َحَراٌم، 

                                 
 (.2676(، ومسؾؿ )6878متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )( 2)
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 .«َهَذا

 َرةَ و ـ  َأيِب ُهَري  ؾِِؿ َحَراٌم، َدُمُف، : » ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل  َظ ِؿ َظَذ ادس 
ؾِ ؾُّ ادس  ـُ

ُضفُ  «َوَموُفُف، َوِظر 
( )
 

 ـِ َظؿ  و ـ  َظب ِد اهلل ِ ب  ـِ افـ بِلِّ  اهللٍرو َريِضَ َظ ـ  َؿَتَؾ ُمَعوَهًدا مَل  »َؿوَل:  َظـ ُفاَم، َظ َم

َبِعَغ َظوًمو ـ  َمِسَرِة َأر   .«َيِرح  َراِئَحَي اجلَـ ِي، َوإِن  ِرَُيَفو ُتقَجُد ِم

 :قطناٌاللخْو مً حٔح اإلباح٘ فاٜدٗ: 
 ؾفذا مبوح.و أتك ظـ ضريؼفؿ، أأو أهؾ افؽتوب،  ،ذبحف ادسؾؿقن مو الكشه األّل:

 .ؾفذا حمرمأو أتك ظـ ضريؼفؿ، مو ذبحف افقثـققن،  الكشه الجاىٕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2679(، ومسؾؿ )2739رواه افبخوري ) ( متػؼ ظؾقف:2)

 (.1564( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.3266( صحقح: رواه افبخوري )3)
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 عاشسٗلالقاعدٗ ا

 األصل يف العادات اإلباح٘

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 وا ألــــل ا عادا اــــا اإلبااــــه

 

 اتـــى َيـــيَق ألـــارف اإلبااـــه 

 الشسح 

 . ؾعؾففعودة هل ـؾ مو اظتود اإلكسون ظذا «:عاداتيا»قْلُ: 

ومعـك افؼوظدة أن ـؾ مو اظتود اإلكسون ظؾقف مـ ملـقل ومؼوب ومرـقب ومؾبقس 

 ذا أتك افدفقؾ ظذ حرمتف.إإال  مبوحؾفق 

 ّمً األدل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
  : (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) وله  عا

  :(   ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)وؿقفف تعوػ

 

 َػوِرِدِّ و ـ  َشؾ اَمَن اف     اهللِ، َؿوَل: ُشِئَؾ َرُشقُل َظ
ِ
ِػَراء ، َواف  ـِ ُب  ، َواجل  ـِ ؿ  ـِ افس  َظ

اََلُل َمو َأَحؾ  »َؿوَل:  َم  اهللُاحل  ََراُم َمو َحر  ًَ َظـ ُف،  اهللُذِم ـَِتوبِِف، َواحل  ذِم ـَِتوبِِف، َوَمو َشَؽ

 .«َظَػو َظـ فُ  َؾُفَق مِم و

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (، وحسـف األفبوين.3367(، وابـ موجف )2716( حسـ: رواه افسمذي )2)
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 حلادٓ٘ عصسٗالقاعدٗ ا

 بادات التحسٓهاألصل يف الع

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 وكــــلا فعــــِل واعــــٍة حم ــــورُ 

 

ــلكورُ   ــا م ــلي ا اعا ــوى ال  س

 الشسح 

 أي ممـقع وحمرم. «:حمظْز»قْلُ: 

، وـذا ب أو افسـيتلت ذم افؽتومعـك هذه افؼوظدة أكف ال جيقز فؾعبد أن يتعبد هلل بعبودة مل 

افزيودة ذم افعبودة أو افـؼصون مـفو أو تغقر صػتفو بقء مل يلت ذم افؽتوب أو افسـي  ال جيقز

 افصحقحي.

 ّمً األدل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
  :(   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸)ؿقفف تعوػ

 

  :(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)وؿقفف تعوػ 

 ـ  َظوِئَشَي و ـ  َظِؿَؾ َظَؿاًل َفق َس َظَؾق ِف »َؿوَل:  َأن  َرُشقَل اهللِ َظـ َفو،  اهللَُريِضَ َظ َم

ُرَكو َؾُفَق َرد    .«َأم 

ِرَكو َهَذا َمو َفق َس ؾِقِف، َؾُفَق َرد  » وذم فػظ: َدَث ذِم َأم  ـ  َأح   .«َم

 

 

 

 

                                 
 (.2728(، ومسؾؿ )1697( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)

 (.2728( صحقح: رواه مسؾؿ )1)
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 لجاىٔ٘ عصسٗالقاعدٗ ا

 الْضاٜل هلا أحلاو املقاصد

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ــــو ــــور كاـ األ ــــائُل ا م  وس

 

 واالـــ  هبـــلا احللـــ  لل وائـــو 

 الشسح 

 ـودق فؾصالة. :مجع وشقؾي، وهل ـؾ مو يتقصؾ بف إػ ؽره «:ّسائل»قْلُ: 

 : ـوفصالة.مو ذع فذاتفمجع مؼصد، وهق  «:ناملكاصد»قْلُ: 

افصالة إػ افصالة، : ـوكتظور مجع زائد، وهق مو فف صؾي بودؼوع «:للزّائد»قْلُ: 

 ؾفذا مستحى: ألكف أمر زائد.

أن ـؾ مو ـون وشقؾي دؼصد أخذ حؽؿف، ؾؽؾ مو ـون وشقؾي فقاجى ومعـك هذه افؼوظدة 

ـون واجبو، وـؾ مو ـون وشقؾي دحرم ـون حمرمو، وـؾ مو ـون وشقؾي دستحى ـون مستحبو، 

 وـؾ مو ـون وشقؾي دبوح ـون مبوحو.

 دٗ:أمجل٘ علٙ ٍرِ الكاع
 ألجؾ أكف وشقؾي دؼصد واجى وهق افصالة. :ادق إػ افصالة واجى 

 ألجؾ أكف وشقؾي دؼصد مستحى وهق افتسقك. :ذاء افسقاك مستحى 

 أكف وشقؾي دؼصد  : ألجؾألـؾف كقئو ؿبؾ افػريضي ذا ـونذاء افثقم مؽروه إ

 ؿبؾ افػريضي. مؽروه وهق أـؾف

 قؾي إػ حمرم وهق ذب اخلؿر.ادق إػ اخلامرة حمرم: ألجؾ أكف وش 

 ضؿ مبوح: ألجؾ أكف وشقؾي إػ مبوح وهق األـؾ.امذاء افط 
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 لجالج٘ عصسٗالقاعدٗ ا

 ّاإلكساِ ّاليطٔاٌ معفْ عيُ أاخلط

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ــــراه والاســــحانُ   وا  ــــإل واإلك

 

  ســـــ  ه معبودنـــــا الرمحـــــان 

ــول  ــ  الب ــ ف   ب ــَع اإل   للــْن م

 

ـــإل  ـــي الت ـــْل و اتف ـــه وال ل  مح  عا

 الشسح 

 ؾقػعؾ ؽره مـ ؽر ؿصد. هق أن يؼصد اإلكسون ؾعؾ رء «:أّاخلط»قْلُ: 

بؼتؾ أو  حتً تديد ظذ ؾعؾ رء أو ترـفاإلكسون  جيزهق أن  «:ّاإلنساِ»قْلُ: 

 رض.

 ذـرا فؾقء ؾقـسوه ظـد ؾعؾف.هق أن يؽقن اإلكسون  «:ّاليشٔاٌ»قْلُ: 

أي إذا أتؾػ اإلكسون صقئو خمطئو، أو  «:ٓجبت البدلمع اإلتالف لهً »قْلُ: 

 .يضؿـ بدل ادتؾػمؽَرهو، أو كوشقو، ؾنكف 

 أي ال يلثؿ ظذ ؾعؾف. «:ٓيتفٕ التأثٔه»قْلُ:  

ظـ افـود وادخطئ اإلثؿ  أن رؾع  ظبودهمعـك هذه افؼوظدة أن مـ رمحي اهلل تعوػ ظذ

 ؾنكف يضؿـ. ، أمو إذا أتؾػ اإلكسون كػسو أو موالوادؽَره

 ٍرِ الكاعدٗ:مً األدل٘ علٙ 
  :ؿول اهلل  (   ې ې ې ى ى ائ ائ )ؿقفف تعوػ: 

« ًُ  .«َؿد  َؾَعؾ 

 ـِ افـ بِلِّ ظـ و ـِ َظب وٍس، َظ َقوَن، »، َؿوَل: اب  ََطَل، َوافـِّس  تِل اخل  ـ  ُأم  إِن  اهللَ َوَضَع َظ

ِرُهقا َظَؾق فِ  ُتؽ    .«َوَمو اش 

 مً األمجل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
  ؾال رء ظؾقف.ـؾ أو ذب كوشقو ذم هنور رمضونأمـ ، 

                                 
 (.216) ( صحقح: رواه مسؾؿ2)

 (، وصححف األفبوين.1045رواه ابـ موجف )( صحقح: 1)
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  ذب اخلؿر كوشقو أو مؽَرهو ؾال رء ظؾقف.مـ 

 .مـ ؿتؾ إكسوكو كوشقو ؾال إثؿ ظؾقف وفؽـ يضؿـ افديي وظؾقف افؽػورة 

 .مـ ؿتؾ هبقؿي كوشقو ؾال إثؿ ظؾقف وفؽـ ظؾقف افضامن 

 چ ڇ ڇ )ػر ؾـطؼ هبو ؾال رء ظؾقف، ؿول تعوػ: مـ أـره ظذ ـؾؿف افؽ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 (   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
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 لسابع٘ عصسٗالقاعدٗ ا

 ٓجبت تبعا ما ال ٓجبت اضتقالال

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ــعْ  ــام ا التب ــائِل ا ال ــن مس  وم

 

   بــــ  ٓ إذا اســــت ل فو ــــعْ  

 

 الشسح

معـك هذه افؼوظدة أن مـ األحؽوم أصقوء خيتؾػ حؽؿفو حول االكػراد واالشتؼالل ظـ 

 حول افتبعقي.

 أمجل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
  :ادجفقل ال جيقز بقعي مـػردا، وجيقز بقعي تبعو فغره إذا ـوكً اجلفوفي يسرة

 ـلشوشوت احلقطون.

  تبعو فؾثؿرة.احلؼات ال جيقز أـؾفو مـػردة، وجيقز أـؾ افدود وكحقه 
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 عصسٗ امط٘خلالقاعدٗ ا

 العادٗ حملَّن٘

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 والعـــرُف مع ـــوٌل بـــه إذا وردَ 

 

 الــٌ  مــن الشـــرا الشـــر ا   حيــو 

 الشسح 

 معـك هذه افؼوظدة أكف متك ورد حؽؿ ذم افؼع ؽر حمدد رجع ؾقف إػ افعرف.

 ّمً األدل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:

 (   ۉ ۉ)ػ:   ؿقفف تعو 

  َقوَن : َيو َرُشقَل اهلِل إِن  َأَبو ُشػ   ً ًَ ُظت َبَي، َؿوَف ـ  َظوِئَشَي ريض اهلل ظـفو، َأن  ِهـ َد بِـ  وَظ

َؾُؿ،  ُت ِمـ ُف َوُهَق الَ َيع  ِػقـِل َوَوَفِدي، إاِل  َمو َأَخذ  طِقـِل َمو َيؽ  َرُجٌؾ َصِحقٌح َوَفق َس ُيع 

ُروِف »َؾَؼوَل:  ِػقِؽ َوَوَفَدِك، بِود َع   .(2)«ُخِذي َمو َيؽ 

 ّمً األمجل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
  افـػؼي ظذ افزوجي واألوالد كص افشورع ظؾقفو ومل ُيددهو بؿؼدار، ؾرجع ؾقفو

 إػ افعرف.

 .افبقع كص افشورع ظؾقف ومل ُيدد صقغ اإلجيوب وافؼبقل، ؾرجع ؾقفو إػ افعرف 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2724(، ومسؾؿ )5364( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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 ادض٘ عصسٗلطالقاعدٗ ا

 مً تعجل شٔٝا قبل أّاىُ عْقب حبسماىُ

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 معاجـــُل اـ  ـــور  بـــل آنِـــه

 

ــه  ــع ارمان ـــران م ــاق با س ــو ب   

 الشسح 

معـك هذه افؼوظدة أن مـ تعجؾ حمظقرا ؿبؾ حؾقفف، ـوكً ظؼقبتف اخلرسان احلرمون ذم 

 افدكقو واآلخرة.

 ّمً األمجل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
 ىص بقء ألحد ورثتف، ؾنن وصقتف ال تـػذ.مـ أو 

 .مـ ضؾؼ زوجتف ذم مرض ادخقف، ثؿ موت وهل ذم افعدة، ؾنهنو ترث مـف 

  مـ فبس احلرير أو ذب أو أـؾ ذم آكقي افذهى أو افػضي ذم افدكقو مل يتؿتع هبو ذم

َػيَ ؾعـ  اآلخرة،  يَبوَج،»، ؿول:  ُحَذي  َبُسقا احلَِريَر َوالَ افدِّ ُبقا ذِم آكَِقِي  الَ َتؾ  َ َوالَ َتؼ 

َقو َوَفـَو ذِم اآلِخَرةِ  ك  َو هَلُؿ  ذِم افدُّ ُؾقا ذِم ِصَحوؾَِفو، َؾنهِن  ـُ ِي، َوالَ َتل  َهِى َوافِػض   .«افذ 
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 لطابع٘ عصسٗالقاعدٗ ا

 ذات الفعل أّ أحد شسّطُ اقتضٙ الفطاد لٙإذا اىصب اليَٕ ع

 ُ اهلل:قال الياظه زمح

ــْل  وإنْ  ــا الع  ــر ُ  ا نف ــى الت     

 

ـــْل   ـــلو فســـاد ومل   و اوـــه ف

 

 الشسح

معـك هذه افؼوظدة أن افـفل إذا اكصى ظذ ذات افػعؾ أو أحد ذوضف اؿته افػسود 

وافبطالن، أمو إذا ـون افـفل ال يعقد ظذ ذات افػعؾ أو أحد ذوضف مل يؼتض افػسود 

 مع اإلثؿ، وـذفؽ افصالة بعاممي حرير.وافبطالن: ـوفصالة ذم األرض ادغصقبي، تصح 

 أمجل٘ علٙ ٍرِ الكاعدٗ:
 .مـ زاد ذم افصالة ادػروضي رـعي ظؿدا بطؾً صالتف 

 ه.مـ تقضل بال كقي بطؾ وضقؤ 

 .مـ صذ حمدثو بطؾً صالتف 
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 لجامي٘ عصسٗالقاعدٗ ا

 ىفطُ باحلطيٙ ال ضناٌ علٙ مً دافع عً

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــٌا  ـــه لـــحا  َ  ومتلِ  ضـــ نُ مؤذ 

 

ــنُ   ــي  اس ــالتي   ــوفاا ب ــو ال  بع

 

 الشسح

، بؼط أن يداؾع ظـ مـ أراد أن يمذيفمعـك هذه افؼوظدة أكف ال ضامن ظذ مـ أتؾػ 

 .كػسف بوحلسـك، أي يدؾعف بوفسفؾ ؾوألشفؾ

 مجال ذلو: 
  ،فق أن إكسوكو تعرضً فف هبقؿي، ؾحوول ان يدؾعفو ظـ كػسفو بوألشفؾ ؾوفسفؾ

 ذم حػرت ؾامتً، ؾال ضامن ظؾقف.ؾقؿعً 
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 عصسٗ تاضع٘لالقاعدٗ ا

 بعض صٔغ العنْو

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــومِ «  ل»و ـــلَّ ا الع  ـــو الل   فح

 

 ا اع ــــِع واإلفــــراِد كــــالعلح ِ  

ــــي  ــــحاق الاف ــــرات ا س  والال

 

ــي  ــحاق الال ــوَم  و س ــي الع    ع 

ــنْ »كــلاك     فحــوان معــا« مــا»و« َم

 

ــلَّ الع  ــ عاك ــيَّ فاس ــا ُ م ــوِم     

ـــــاُف و  ـــــرُد إذ  ض ـــــه اـف  م ُل

 

 فــافل   ــو   الر ــو مــا  ضــاُف  

 الشسح 

 ذـر ادصـػ رمحف اهلل تعوػ ذم هذه األبقوت مخس صقغ مـ صقغ افعؿقم، وهل:

 ؽذا دخؾً ظذ فػظ مػرد او مجع.« أل» الصٔغ٘ األّىل:

إكسون خورس إال  أي ـؾ (   ٻ ٻ ٻ پ پ)مثول ذفؽ: ؿقفف تعوػ: 

 بعد ذفؽ. افشورع مـ اشتثـوهؿ

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ)وؿقفف تعوػ: 

 افـؽرة ذم شقوق افـػل أو افـفل تػقد افعؿقم. الصٔغ٘ الجاىٔ٘:

 ال إفف إال اهلل. افـؽرة ذم شقوق افـػل:مثول 

(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)ؿقفف تعوػ:  ومثول افـؽرة ذم شقوق افـفل:

 

 .«مو»، و«مـ» الصٔغ٘ الجالج٘ ّالسابع٘:

 (   ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ومثول ذفؽ: ؿقفف تعوػ: 

 (   مئ ىئ يئ جب حب)وؿقفف تعوػ: 

 (   جب حب خب مب ىب يب جت حت )وؿقفف تعوػ: 

 (   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)وؿقفف تعوػ: 

 ادػرد ادضوف. الصٔغ٘ اخلامط٘:

 



                                                    منظومة القواعد الفقهيةالكواكب الدرية على    34

 

 (   پ پ پ ڀ ڀ ڀ)ؿقفف تعوػ: وفف: ومث

 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وؿقفف تعوػ: 
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 العصسٌّالقاعدٗ 

 البد للحله مً اجتناع الصسّط ّاىتفاٛ املْاىع

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــعْ  ـــى  ت  ـــت ا احللـــُ  ات  وٓ  

 

ــل الشــ   روئ واـوانــع  ر فــعْ ـك

 

 الشسح

 معـك افؼوظدة أن احلؽؿ ال يثبً إال بلمريـ:

 تقؾر افؼوط. األمس األّل:

 اكتػوء ادقاكع. األمس الجاىٕ:

 ؾنذا اختؾ أحد هذيـ األمريـ ال يتؿ احلؽؿ وال تستى ظؾقف آثوره.

 ومثول ذفؽ: افصالة ال تتؿ حتك تتقؾر ذوضفو وتـتػل مبطالتو.

 قاكعف.واإلرث ال يتؿ حً تتقؾر ذوضف وتـتػل م
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 احلادٓ٘ ّالعصسٌّالقاعدٗ 

 متٙ ٓطتحق العامل أجسِ؟

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ــْل  ــن ع  ــه م ــ  علح ــى ب ــن     وم

 

ــْل   ــل الع  ــه ع ــا ل ــو اســت  َّ م   

 

 الشسح

ـ  َظب ِد ، ؾمعـك هذه افؼوظدة أن افعومؾ متك أتؿ افعؿؾ اشتحؼ أجره ـِ ُظَؿرَ  اهللَِع ريض  ب 

َرُه، َؿب َؾ َأن  جَيِػ  َظَرُؿفُ : »  اهللِ: َؿوَل َرُشقُل ، َؿوَل اهلل ظـفام َِجَر َأج  ُطقا األ   .«َأظ 

َرَة و ـ  َأيِب ُهَري  ـِ افـ بِلِّ َظ َم افِؼَقوَمِي: َرُجٌؾ اهللُ َؿوَل »، َؿوَل: ، َظ ُؿُفؿ  َيق  : َثاَلَثٌي َأَكو َخص 

َطك يِب ُثؿ  َؽَدَر، َوَرُجٌؾ َبوَع ُحر   رَم َأظ  َتق  َتل َجَر َأِجًرا َؾوش  َؾ َثَؿـَُف، َوَرُجٌؾ اش  ـَ ِط ا َؾَل  ِمـ ُف َومَل  ُيع 

َرهُ   .«َأج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1443( صحقح: رواه ابـ موجف )2)
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 الجاىٔ٘ ّالعصسٌّالقاعدٗ 

 احلله ٓدّز مع علتُ ّجْدا ّعدما

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــهْ  ـــْع علتِ ـــٌر م  وكـــل الـــٍ  دائ

 

ـــرعحتهْ   ــْ  لش ــو  وجب ــي   ــي الت  و 

 

 الشسح

ـك هذه افؼوظدة أن احلؽؿ يدور مع ظؾتف وجقدا وظدمو، ؾنذا وجدت افعؾي وجد مع

 : وافعؾي هل افتل ذع احلؽؿ ألجؾفو.احلؽؿ ادرتبط هبو

 ّمً األمجل٘ علٙ ذلو:
 حصون، ؾؿتك وجد اإلحصون، وجد افرجؿ.إلافرجؿ ظؾتف ا 

 .ؿطع افقد ظؾتف افرسؿي ؾؿتك وجدت افرسؿي، وجد افؼطع 
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 الجالج٘ ّالعصسٌّلقاعدٗ ا

 متٙ جيب الْفاٛ بالصسّط؟

 قال الياظه زمحُ اهلل:

 وكـــــــلا ائ ٓزم للعا ـــــــوِ 

 

 ا البحــــِع والالــــاس واـ األــــوِ  

 إٓ اووــــا اللــــْ  حمرمــــا 

 

ــــاعل   ــــاو ت ف   و علســــه فب

 الشسح 

فو جيى افقؾوء هبو ذم افبققع وافـؽوح إال إذا ترتى ظؾق معـك هذه افؼوظدة أن افؼوط

، َأن  َرُشقَل ؾعـ ، حتؾقؾ حرام أو حتريؿ حالل ٍف ادَُزيِنُّ ـِ َظق  ِرو ب  ؾُِؿقَن َظَذ ا»َؿوَل:   اهللِ َظؿ  دُس 

َم َحاَلاًل، َأو  َأَحؾ  َحَراًمو ًضو َحر  ، إاِل  َذ  ِفؿ 
وضِ  .«ُذُ

س ؾقف وافؼوط افصحقحي هل ـؾ ذط اصسضف ادتعوؿدان أو احدمهو ؾقف مصؾحي وفق

 حمذور مـ افشورع.
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 ّالعصسٌّ سابع٘الالقاعدٗ 

 متٙ تطتعنل القسع٘؟

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــبل ِ  ـــو اـ  ُ ســـتع ُل ال رعـــة عا

 

 مــن احل ــوق  و لــوى التــ اا ِ  

 

 الشسح

ذه افؼوظدة أن افؼرظي تستعؿؾ إذا جِفؾ ادستحؼ حلؼ مـ احلؼقق وال مزيي معـك ه

 أو حصؾ افتزاحؿ ذم أمر مـ األمقر وال مرجح ألحدمهو. ألحدمهو ظذ اآلخر،

 ّمجال ذلو:
 إذا تـوزع اثـون األذان وال مزيي ألحدمهو ظذ اآلخر، ؿرع بقـفام.

 وال مزيي ألحدمهو ظذ اآلخر، ؿرع بقـفام.إذا تـوزع اثـون فؼطي 

 ّدلٔل مػسّعٔ٘ الكسع٘:

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)ؿقفف تعوػ: 

ـ  ظَ و :  اهللوِئَشَي َريِضَ َظ  ً وَن َرُشقُل »َظـ َفو، َؿوَف َ كَِسوِئِف،   اهللُ ـَ َرَع َبغ  إَِذا َأَراَد َشَػًرا َأؿ 

ُؿَفو َخَرَج هِبَو َمَعفُ  ـ  َخَرَج َشف  ُتُف  .«َؾَلي 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1445(، ومسؾؿ )1593متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )( 2)
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 اخلامط٘ ّالعصسٌّالقاعدٗ 

 إذا تطاّٚ العنالٌ

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــ  ـــاوإن  ســـاوى الع   ِن اجت ع

 

ـــُل وااـــو فاســـت عا   وألـــ  فع

 

 الشسح

واحد، وـوكً أؾعوهلام متػؼي، اـتػل معـك هذه افؼوظدة أكف إذا اجتؿع ظؿالن مـ جـس 

 بلحدمهو، وخؾ اآلخر ؾقف.

 ّمً األمجل٘ علٙ ذلو:
 مـ دخؾ ادسجد وصذ افراتبي وحتقي ادسجد رـعتغ، وكقى هبام مجقع افســ أجزأ ظـف.

 ضوف ضقاف افعؿرة أجزأه ظـ ضقاف افؼدوم.ذا إادعتؿر 
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 الطادض٘ ّالعصسٌّالقاعدٗ 

 املصغْل ال ٓصغل

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ُل   وكـــلا مشـــ وٍل فـــ  ُ شـــ َّ

 

ـــــبَُّل   ـــــوُن واـس ـــــُه اـر   م اُل

 

 الشسح

 هق ـؾ ظغ مقثؼي بديـ فقستقرم مـفو افديـ ظـد تعذر افسداد. «:املسٌٍْ»قْلُ: 

 هق افقؿػ. «:املشبَّل»: قْلُ

ؾ بغره حتك يػرغ مـ هذا ادشغقل  معـك هذه افؼوظدة ان افقء إذا اصتغؾ بقء مل ُيشغ 

 بف.

 ّمجال ذلو:

  أن اإلكسون إذا رهـ هبقؿتف ظـد صوحى افديـ، ؾال يستطقع أن يمجرهو، او

 يبقعفو: ألهنو مشغقفي بوفرهـ.

 ع بقعفو، أو االكتػوع هبو: ألهنو مشغقفي إذا شب ؾ اإلكسون أرضف دسجد، ؾال يستطق

 بوفقؿػ.
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 الطابع٘ ّالعصسٌّالقاعدٗ 

 متٙ ٓطْغ السجْع ملً ٓؤدٖ عً أخُٔ؟

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ـــا ـــه واجب ـــؤد  عـــن  مح  ومـــن  

 

ـــا  ـــوى ُ  الِب ـــوا إن ن ـــه الرج  ل

 الشسح 

كف نافرجقع ظؾقف، ؾ أن ـؾ مـ أدى ظـ ؽره ديـو واجبو ظؾقف وكقىمعـك هذه افؼوظدة 

ف، ويؾزم ادمدى ظـف مو أداه ظـف، ؾنن مل يـق افرجقع، ؾلجره ظذ اهلل، وال يرجع ظذ يرجع ظؾق

 مـ أدى ظـف.

 مجال ذلو: 

إكسون ظؾقف ديـ واجى، ؾلدى ظـف آخر ديـف ومل يـق افرجقع، ؾبعد افسداد أراد افرجقع، 

وفَؽؾ ِى َيِؼلُء ُثؿ  َيُعقُد ذِم َؿق ِئفِ افَعوِئُد ذِم هِ »:فؼقفف ، ؾال يسقغ فف افرجقع ـَ  .«َبتِِف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2611(، ومسؾؿ )1589متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )( 2)

 



                                                    منظومة القواعد الفقهيةالكواكب الدرية على    43

 

 الجامي٘ ّالعصسٌّالقاعدٗ 

 الْاشع الطبعٕ كالْاشع الصسعٕ

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ــحان ــن الع  ــي ع ــوازا ال بع  وال

 

ــ  ــالوازا الش ــرانِ ـك ــ  نل  رعي ب

 

 الشسح

حرموت، وكصى هلؿ ظذ ترـفو ن اهلل تعوػ حرم ظذ ظبوده ادأمعـك هذه افؼوظدة 

جعؾ فف ظؼقبوت  ـؼب اخلؿر ، ؾوفذي متقؾ إفقف افـػقسوازظوت ضبعي ووازظوت ذظقي

 .ت، ؾؾؿ يرتى ظؾقف ظؼقبيو، ـلـؾ افـجوشتـوشبف، أمو افذي تـػر مـف افـػقس
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 اخلامت٘

 قال الياظه زمحُ اهلل:

ــــــت م  واحل ــــــو هلل عــــــل ال

 

 ا البــــوق وا تــــام والــــووام 

 ال ـــ ة مـــْع ســـ م  ـــائعِ مـــ   

 

ـــابع  ـــي  وألـــ به والت ـــل الاب  ع

 الشسح 

 ، وموت ظذ ذفؽ.افتوبعل هق مـ فؼل افصحويب مممـو بوفـبل  «:ّالتابع»قْلُ: 

 وأصحوبف  ـام بدأ ادصـػ رمحف اهلل مـظقمتف بوحلؿد وافصالة وافسالم ظذ افـبل 

 ختؿفو أيضو بذفؽ.

 

 

 

 الصسح ّاحلند هلل الرٖ بيعنتُ تته الصاحلاتمت 
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 املياقص٘ ّالتدزٓبات

 وء دراستك لصرح منظومة القواعد الفقهية أجب عن األسئلة اآلتية:يف ض

 عسِّف الكاعدٗ لغ٘ ّاصطالحا. .1
 ما ٍْ تعسٓف عله الكْاعد الفكَٔ٘؟ .2
 ما ٍٕ مساتب الئ٘؟ مع ذنس مجال لهل مستب٘. .3

 ؟«دزٛ املفاضد مكدو علٙ جلب املصاحل»ما معيٙ  .4
 ٌ ّتعرز اجلنع بٔيَنا؟ماذا ٓفعل العبد إذا اجتنعت مصلختا .5
 ماذا ٓفعل العبد إذا اجتنعت مفطدتاٌ ّاضطس إىل ازتهاب إحداٍنا؟ .6
 ما معيٙ الكْاعد اآلتٔ٘: .7

  «.العادٗ ذلهَّن٘» .1
 «.املػغْل ال ٓػغل» .2
  «.املػك٘ جتلب التٔطري» .3
  «.الٔكني ال ٓصّل بالػو» .4
  «.الْضاٜل هلا أحهاو املكاصد» .5
  «ٓجبت تبعا ما ال ٓجبت اضتكالال» .6
  «.احلهه ٓدّز مع علتُ ّجْدا ّعدما» .7
  «.ال ّاجب مع عجص ّال حساو مع ضسّزٗ» .8
  «.ال إثه مع اخلطأ, أّ اإلنساِ, أّ اليطٔاٌ» .9

  «.مً تعجل غٔٝا قبل أّاىُ عْقب حبسماىُ» .11
 «.إذا اىصب اليَٕ علٙ ذات الفعل أّ أحد غسّطُ اقتضٙ الفطاد» .11

 ما ٍْ األصل يف نل مما ٓأتٕ: .8
 املٔاِ. .1
 األزض. .2
 الجٔاب. .3
 احلجازٗ..4 
 األبضاع. .5
 اللخْو. .6
 اليفْع..7 
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 األمْال. .8
 العادات. .9

 .العبادات.11
 ٍل ٓضنً اإلىطاٌ إذا أتلف الصاٜل؟ .9

 .اذنس مخظ صٔغ مً صٔغ العنْو, مع ذنس مجال علٙ نل صٔغ٘.11
 .ال بد لجبْت احلهه مً أمسًٓ, ما ٍنا؟ مع ذنس مجال علٙ ما تكْل.11
 .متٙ ٓطتخل العامل األجسٗ, مع ذنس الدلٔل.12
 .ما ٍٕ الػسّط اليت جيب الْفاٛ بَا؟13
 ؟ ّما دلٔل مػسّعٔتَا؟.متٙ تطتعنل الكسع14٘
 .ٍل جيصئ أحد العنلني عً اآلخس إذا ناىا مً جيظ ّاحد؟15
 .متٙ ٓطْغ السجْع ملً أدٚ عً أخُٔ ّاجبا؟16
 .ما الفسم بني الْاشع الطبعٕ ّالْاشع الػسعٕ؟17
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 الفهرس
 3                                                                                     مكدم٘ الػازح

   6: 4                                                       املبادئ العػسٗ لعله الكْاعد الفكَٔ٘
 11: 7                                                                  الياظه مكدم٘غسح 

 11                                                                 األمْز مبكاصدٍا :القاعدة األوىل

       13: 12                             الدًٓ مبين علٙ دزٛ املفاضد ّجلب املصاحل: القاعدة الثانية

 14       قدمت األعلٙ ميَناإذا اجتنعت مصلختاٌ ّتعرز اجلنع بٔيَنا  :القاعدة الثالثة

ازتهب أخفَنا  إذا اجتنعت مفطدتاٌ ّاضطس اإلىطاٌ إىل فعل إحداٍنا :القاعدة الرابعة
 15                                                                                                  ضسزا 

 16                                                         التٔطري املػك٘ جتلب :القاعدة اخلامسة

 18: 17                                 ال ّاجب مع عجص ّال ذلسو مع ضسّزٗ :القاعدة السادسة

 19                                                         الٔكني ال ٓصّل بالػو :القاعدة السابعة

 21                            األصل يف املٔاِ ّاألزض ّالجٔاب ّاحلجازٗ الطَازٗ :القاعدة الثامنة

    22: 21     األصل يف األبضاع  ّاللخْو ّاليفْع ّاألمْال  املعصْم٘ احلسم٘ :القاعدة التاسعة

 23                                                     يف العادات اإلباح٘ األصل :القاعدة العاشرة

  24                                             األصل يف العبادات التخسٓه :القاعدة احلادية عصرة

     25                                              الْضاٜل هلا أحهاو املكاصد :القاعدة الثانية عصرة

    27: 26                                اخلطأ ّاإلنساِ ّاليطٔاٌ معفْ عيُ :القاعدة الثالثة عصرة

 28                                        ٓجبت تبعا ما ال ٓجبت اضتكالال :القاعدة الرابعة عصرة

 29                                                           العادٗ ذلهَّن٘ :القاعدة اخلامسة عصرة

 31                         مً تعجل غٔٝا قبل أّاىُ عْقب حبسماىُ :القاعدة السادسة عصرة

        31   إذا اىصب اليَٕ علٙ ذات الفعل أّ أحد غسّطُ اقتضٙ الفطاد :القاعدة السابعة عصرة

 32                          ال ضناٌ علٙ مً دافع عً ىفطُ باحلطيٙ :القاعدة الثامنة عصرة

 



                                                    منظومة القواعد الفقهيةالكواكب الدرية على    48

 

 34: 33                                                بعض صٔغ العنْو :القاعدة التاسعة عصرة

 35                            اجتناع الػسّط ّاىتفاٛ املْاىعالبد للخهه مً  :القاعدة العصرون
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 37                                 احلهه ٓدّز مع علتُ ّجْدا ّعدما :القاعدة الثانية والعصرون

 38                                           متٙ جيب الْفاٛ بالػسّط؟ :القاعدة الثالثة والعصرون

 39                                               متٙ تطتعنل الكسع٘؟ :القاعدة الرابعة والعصرون

 41                                                تطاّٚ العنالٌإذا  :القاعدة اخلامسة والعصرون

  41                                                املػغْل ال ٓػغل :القاعدة السادسة والعصرون

 42                          متٙ ٓطْغ السجْع ملً ٓؤدٖ عً أخُٔ؟ :القاعدة السابعة والعصرون
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