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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 ماللهم صل على سيدنا ٧بمد الفاتح ا٣باًب الناصر ا٥باد

:-  كبعد
 القواعد الفقهية الٌب استند عليها الفقهاء َب استخراج كنوزفهذه 

أسأؿ اهلل معظمها ُب ىذه الرسالة القيمة أحكامهم كقد ٝبعت 
  .تعاىل أف ينفع بو كل من قرأه

 
 
 

 صالح الدين التجاني
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ور بمقاصدىا ــــــ األم-1
 
  عن عمر بن ا٣بطابكؿ اهلل ػػ أف رسإنما األعمال ]:   قاؿ

كالعجب لإلماـ ، كغّبىم ، ركاه الستة  . [ات ولكل امرئ ما نوىــبالني
  . مالك كيف مل خيرجو َب ا٤بوطأ

  النية عبادة مستقلة بل ىى أفضل العبادات الفتقار كل عبادة إليها كىى
 . ال تفتقر إىل غّبىا كىى َب العبادات كالركح للجسد

  كالشهاب من حديث ، كالديلمى َب مسنده ، ركل الطرباىن َب الكبّب
 أٝبعْب أف رسوؿ اهلل  أىب موسى كسهل بن سعد كالنواس بن ٠بعاف 

 . [نية المؤمن خير من عملو]: قاؿ 
اة األرض با٤بطر ػػػػػػػػػٙبيا بو كحي                 الركح للجسم كالنيات للعمل
ككل ما ٚبرج األشجار من ٜبر                  فتبصر الزىر كاألشجار بارزة 
 طرػػػػػػػح من نًب كمن عػػػػػػ٥با ركائ                كذاؾ ٚبرج من أعمالنا صور 
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  فعندما يربز أل عمل إىل الوجود فإنو تسبقو نية عاملو الٌب ىى قواـ ىذا

ائ  : ، قاؿ تعاىل كىى ا٤بطية ٥بذا العمل إىل أعلى عليْب ، العمل 

 . أك إىل أسفل سافلْب،  (ٓٔ:فاطر)ائ  ەئ
 

:-   ومدار اإلسالم على عشرة من األحاديث
 . األعماؿ بالنيات (1
 . بُب اإلسالـ على ٟبس (2
 . ال ضرر كال ضرار (3
  .ا٢بالؿ بْب كا٢براـ بْب (4
 . من حسن إسالـ ا٤برء تركو ما ال يعنيو (5
 . أحب ألخيك ما ٙبب لنفسك (6
 . من أحدث َب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد (7
   .ازىد َب الدنيا حيبك اهلل (8
   .ما هنيتكم عنو فانتهوا (9
.  إف اهلل طيب ال يقبل إال طيبا (10

  .فتكفيك فى العلم والعمل
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  كا١بلوس ، فتميز بْب الوضوء كالتربد ، النية ٛبيز العادات من العبادات
 . َب ا٤بسجد لإلسَباحة أك لإلعتكاؼ

 فتميز بْب الزكاة كالصدقة  كٛبيز بْب رتب العبادات بعضها من بعض ،
كالكفارة كالفرض كالسنة ، فالعبادة الٌب ال تكوف منها عادة ال تشَبط فيها 

النية كاإلدياف باهلل كا٤بعرفة كا٣بوؼ كالرجاء كالنية كقراءة القرآف كالذكر 
.   إال أف تكوف منذكرة فتفتقر إىل نية النذركالصالة على رسوؿ اهلل 

  نعم ، كإزالة النجاسة ، كَبؾ الزنا ، كالَبكؾ كذلك ال تفتقر إىل نية
ليس كمن ، فمن ترؾ الزنا خوفا على صحة ، حيتاج إليها ٢بصوؿ الثواب 

.  تركو خوفا من اهلل
 كىى م فيها ا٤بسلم غّب ما يؤدمكليس ىناؾ سول مسألة كاحدة ينو  :

 ا١بمعة مفإنو ينو، إذا أدرؾ اإلماـ بعد ركوع الركعة الثانية َب صالة ا١بمعة 
.  كيكملها ظهرا

  كنظر ، اإلخالص أمر زائد عن النية كال حيصل بدكهنا كقد ٙبصل بدكنو
أما اإلخالص فأمره إىل ،  عليها مالفقهاء قاصر على النية كأحكامهم ٘بر

 . كال شيطاف فيفسده، ال يطلع عليو ملك فيكتبو ، اهلل 
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  أما َب األحكاـ الظاىرة فال يؤخذ هبا إال بقرينة، النية مقبولة عند اهلل  ،
فمن قاؿ لزكجتو أنت طالق ٍب قاؿ أردت من كثاؽ مل يقبل منو إال إف 

، كمن قيل لو أمتك بغى  كانت مربوطة مثال فحلها كقاؿ ٥با أنت طالق
  .فقاؿ بل حرة فهى قرينة ظاىرة على أنو أراد العفة ال العتق

 
  الذل يقع َب النفس من قصد ا٤بعصية على ٟبس مراتب :

. كىو ما يلقى فيها :  الهاجس : األكؿ
.  الخاطر: ٍب جريانو فيها كىو 

.  كىو ما يقع فيها من الَبدد ىل يفعل أـ ال :  حديث النفسٍب 
. كىو ترجيح قصد الفعل :  الهمٍب 
 . كىو قوة ذلك القصد كا١بـز بو:  العزمٍب 
 ال يؤخذ بو إٝباعا فالهاجس   .
 إن اهلل تجاوز ألمتى ما ]:  مدفوع با٢بديث الصحيح وحديث النفس

  .ركاه البخارم كمسلم . [حدثت بو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل
  مدفوع باألكىل كال يؤاخذ عليهماالخاطرفيكوف ما قبلو كىو   .

.  كىذه ا٤براتب الثالثة أيضا لو كانت با٣بّب مل يكتب لو هبا أجر
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  فقد بْب ا٢بديث الصحيح أف ا٥بم با٢بسنة يكتب حسنة الهمأما  ،
كإف فعلها ، كا٥بم بالسيئة ال يكتب سيئة كينتظر فإف تركها هلل كتبت حسنة 

. كتبت سيئة كاحدة كحاسبو اهلل فيها على مهو كعملو فأخذ باألكؿ كاآلخر 

 أما قولو تعاىل:     ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی

، كالرجاء ،  أل يسأؿ عن األمور القلبية كحب اهلل ، (ٖٙ:اإلسراء)ی
 . كالرضا، كالصرب ، كا٣بوؼ من اهلل 

 

:  ةـــــــشروط الني

 فال تصح من كافر:  اإلسالم.  

 فال تصح من صىب غّب ٩بيز أك ٦بنوف: التمييز .  

 فمن جهل فرضية الوضوء أك الصالة مل يصح منو :ي العلم بالمنو 
  .اػػػػػفعلو

 فلو ارتد أثناء الصالة أك الصياـ أك ا٢بج بطلت: أن ال يأتى بمناف .  
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  من نول عمال هلل تعاىل ٍب حدث مانع دينعو كتب لو ثواب العمل
.  كامال
  عن أيب ذر أف رسوؿ اهلل من أتى فراشو وىو ينوى ]:   قاؿ

أن يقوم يصلى من الليل فغلبتو عينو حتى يصبح كتب لو ما نوى وكان 
كابن حباف ، كابن ماجو ،  مركاه النسائ . [نومو صدقة عليو من ربو

  .بسند جيد
  عن أنسرجعنا من غزكة تبوؾ مع النىب :   قاؿ لقد ]:  فقاؿ

تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من 
 . كأبو داكد،  مركاه البخار . [، حبسهم العذر واٍد إال وىم معكم

 
 َب الدنيا إقامة األحكاـ على ممن شرؼ النية أف اهلل تعاىل رض 

  .كجعل ٧بل النية ثوابان كعقابان َب اآلخرة، الظاىر 
  عن أيب ىريرة كجابر بن عبد اهلل  أف رسوؿ اهلليبعث ]:   قاؿ

 . ركاه أٞبد َب مسنده.  [الناس على نياتهم
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  كالبيع كالشراء كغّبىا ،اإلشارة تقـو مقاـ العبارة َب ا٤بعامالت  .
  فلو قاؿ :  ال لأللفاظ كا٤بباين، العربة َب العقود للمقاصد كا٤بعاين

بل ، شخص آلخر كىبتك ىذا الشىء ٗببلغ كذا ال يكوف العقد ىبة 
 . شَباط الثمنإليكوف بيعان 

  إال َب موضوع كاحد ىو ،مقاصد األلفاظ دكما على نية الالفظ 
:   ماليمْب عند القاض

 أف رسوؿ اهلل مفقد رك [اليمين على نية المستحلف]:   قاؿ 
 فلو حلف إنساف أنو ما أكل ٢بمان كقد أكل دجاجا أك ٠بكا .ركاه مسلم 

ال ٢بم طّب كال ، فهو صادؽ َب قولو إذا ادعى أنو أراد باللحم ٢بم حيواف 
.  ٠بك

 ؟  للُمدَّعى عليو ىل لفالف عليك عشرة جنيهاتمأما لو قاؿ القاض
 .  عشرة كأراد أف لو أكثر من ذلك فال يكوف صادقان مليس لو عند: فقاؿ 
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 اليقين ال يزال بالشك -2
 
  عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل إذا وجد أحدكم فى ]:   قاؿ

بطنو شيئا فأشكل عليو أخرج منو شىء أم ال فال يخرجن من المسجد 
 عن مكأصلو َب البخار، ركاه مسلم  . [حتى يسمم صوتاً أو يجد ريحاً 

  .عبد اهلل بن زيد
 معن أيب سعيد ا٣بدر  أف رسوؿ اهلل إذا شك ]:   قاؿ

، فليطرح الشك ، أحدكم فى صالتو فلم يدرك كم صلى ثالثاً أو أربعاً 
 . [لِّمــــــجد سجدتين قبل أن ُيسَ ـــثم يس، تيقن ـــــــن على ما اســـــــوليب

 . ركاه مسلم َب صحيحو
 
  أما من شك َب ، كمن شك َب ا٢بدث كتيقن الطهارة فهو متطهر

أما من تيقن الطهارة كتيقن ا٢بدث ، الطهارة كتيقن ا٢بدث فهو ٧بدث 
.  كشك َب السابق منهما فهو ٧بدث
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 األصل بقاء ما كان على ما كان -3
 

 :  قاعدة عظيمة تفرع عنها قواعد كثّبة كقو٥بم
 األصل فى األشياء الطهارة.   
 األصل فى الماء الطهارة . 
 األصل براءة الذمة.  

 . اػػػػػػ كغّبه
 
  كمل ، فأنكر اآلخر ىذا الدين ، فإذا ادعى شخص أف لو دينان على آخر

 . فالقوؿ قوؿ ا٤بدَّعى عليو ألف األصل براءة الذمة، يأت ا٤بدعى عليو ببينو 
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دم ــــــ األصل الم-4 
 
  ُصدِّؽ ، كأنكر ا٤بالك ، كنَت إٔبتو ىل : كقاؿ ، فمن أكل طعاـ غّبه

 . ألف األصل عدـ اإلباحة، ا٤بالك 
 
  ال يلـز كاحدا منهم ، كتناكراه ، كرجلْب ٠ُبع من أحدمها صوت حدث

.  بل حيكم بصحة صالهتما َب الظاىر كإف كانت إحدامها باطلة، الوضوء 
 
  فقاؿ ، إف كاف ىذا الطائر غرابا فامرأتى طالق : كما لو قاؿ رجل

فإنو يباح لكل كاحد ، فطار كمل يُعرؼ ، إف مل يكن فامرأتى طالق : اآلخر 
 . منهما َب الظاىر اإلستمتاع بزكجتو للبقاء على األصل
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 ة ــــــــــياء اإلباحــــــ األصل فى األش-5
حتى يدل دليل على التحريم 

 
  قاؿ تعاىل :ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ  (البقرة :ٕٜ)  .

 
 كعن أيب الدرداء أف رسوؿ اهلل  ما أحل اهلل فهو ] : قاؿ

فاقبلوا من اهلل ، وما سكت عنو فهو عفو ، وما حرم فهو حرام ، حالل 
  .ركاه البزار بسند جيد . [عافيتو فإن اهلل لم يكن لينسى شيئا

 
  ككثّب ، ككذا ا٢بيواف ا٤بشكل أمره ، فالنبات اجملهوؿ تسميتو حيل أكلو

 . من ا٢بيوانات كالزرافة كغّبىا جائز أكلها لعدـ كركد دليل على التحرًن
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ىارة ـــــــــء الطشيا األصل فى األ-6
 
 األصل ُب الشياء الطهارة إال ما دؿ عليو دليل ، قاؿ تعاىل  :

 ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ(البقرة:ٕٜ) . 
 
 كىي ُب سياؽ امتناف ، كال ديًب اهلل تعاىل بشيء ٪بس  .
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ىارة ـــــــــ الطمـــــاء األصل فى ال-7
 

 قاؿ تعاىل  :ک    ک  ک  گ  گ(الفرقان:ٗٛ)  .
 
  كلقولو : [إن الماء طهور]. بسند جيدم ركاه البيهق .  

 
 ٞبلو على الطهارة ،  ٪بس ىو أك طهور م عليو ماء كال يدرمفلو ألق

 .كلو سأؿ فعدـ اإلجابة أكىل ، كال يسأؿ عنو ، استصحابان لألصل 
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  الماء طهور إال ما غلب على لونو -8
أو طعمو أو ريحو 

 
: فيأخذ الماء حكم مغيره 

  فإف تغّب بطهور كَباب كاف طهوران .
  كإف تغّب بطاىر كماء زىر فهو طاىر .
  كإف تغّب بنجس كاف ٪بسان . 
 كاف ا٤باء ، كال رحيان ، كال لونان ، كمل يغّب لو طعمان ، ء مفإف سقط فيو ش

 . جيوز التطهر بو، على أصلو طهوران 
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 كل حي طاىر إال الكافر والخنزير -9
 

 فالطاىر ا٢بي كعرقو كدمعو ، ك٨باطو ، كلعابو ، كبيضو ، إال ما صار 
. منو دمان ، كإال ما كانت حياتو ُب النجاسة كصراصّب البالوعات 

 
 أما الكافر فنجاستو معنوية ، لقولو تعاىل : 

  ٿ  ٿ   ٿ (28:التوبة)  .
 
 كأما ا٣بنزير فنجاستو حسية ، لقولو تعاىل   :

   ھ   ھ  ھ  ے  ے(األنعام:ٔٗ٘)  .
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كل ميت نجس إال ميتة اآلدمي ولو كان - 10
كافراً ، وإال ميتة البحري ، والجراد  

 وصغير الحشرات
 

 فالكافر ٪باستو معنوية سببها اعتقاده ، فلما زاؿ عن جسده ، طهر 
. جسده 

 قاؿ تعاىل  :  ک ککگ(اإلسراء:ٚٓ)  ،من مسلمان  خيص كمل 
 . ٪بسة فميتتو،  التكرًن ىذا َب يدخل مل كالشيطاف كافر

 
ىريرة أىب عنؼ البحرل ميتة  أما  اهلل رسوؿ أف  قاؿ البحر ماء عن سئل ٤با 
  .كالدارقطِب مالك  ركاه. [ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو]

 تعاىل كقاؿ :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ(المائدة:ٜٙ) . 
 
 عباس ابن قاؿ :  ميتان  بو قذؼ ما كطعامو،  صدٛبوه ما صيده.   
 بالرب مكثو كاف أك بالرب حياتو طالت فإف كالبحر الرب َب يعيش الذل ا٢بيواف أما 

 . ٪بسة ميتتو صارت بالبحر مكثو من أكثر
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 أكَب أىب بن اهلل عبد عن : ا١براد ميتة كإال  اهلل رسوؿ مع غزكت : قاؿ  
  .كمسلم،  مالبخار ركاه  . ا١براد معو نأكل غزكات سبع
 عمر ابن عن  قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ  : [فأما،  ودمان ميتتان لنا أحلت 

،  أٞبد ركاه.  [لـاوالطح فالكبد:  الدمان وأما،  والجراد فالحوت:  الميتتان
  .صحيح بسند ينكالدارقط،  مكالبيهق،  مكالشافع،  ماجو كابن

 
  : كالذبابة ا٢بشرات صغّب ميتة كإال ♦
 ىريرة أيب عن صحيحو ُب البخارم ركل  اهلل رسوؿ أف  قاؿ  :
 في فإن ، ليطرحو ثم كلو فليغمسو أحدكم إناء في الذباب وقم إذا]

   .   [داءً  اآلخر وفي شفاء جناحيو أحد
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 الغالب مقدم على األصل- 11
 

 فاألصل ُب األشياء الطهارة ، إال ُب األماكن القذرة مثل أماكن قضاء 
ا٢باجة ، فا٤باء على أرضيات ىذه األماكن الغالب فيها النجاسة ، فحكم 

. بنجاستها دكف الرجوع إىل األصل 
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 المشقة تجلب التيسير -12
 
  لقولو تعاىل :ۇۇۆۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ(البقرة:ٔٛ٘ ) .

  كقولو : ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(البقرة:ٕٛٙ)  .

   كقولو: ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ(النساء:ٕٛ)  .

  كقولو:   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ(المائدة:ٙ) .  

  كقولو : ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ(الحج:ٚٛ) . 
 
  من السنة قولو  :[إن الدين يسر]  .ُب صحيحومركاه البخار   

  كقولو:  [يسروا وال تعسروا] . ُب صحيحومركاه البخار  . 
 

:  وأسباب التخفيف فى العبادات وغيرىا ثمانية
 . السفر (1
 . ا٤برض (2
 . اإلكراه (3
 . النسياف (4
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 . ا١بهل (5
 . العسر(6
. عمـو البلول  (7
 . النقص (8
 كمل يستطع ،  ىى أف ينتشر أمر كيشيع بْب ا٤بسلمْب : عموم البلوى

  .ا٤بسلموف دفعو إال ٗبشقة بالغة
 فال يكلف الصيب كاجملنوف ٗبا يكلف بو البالغ العاقل لنقص : والنقص 

  .األىلية
 والمشقة ثالثة أقسام : 

ال تنفك عن أل نوع من أنواع التكليف فهذه ال : مشقة معتادة  -
  .ٚبفيف فيها

كمن شاء ٙبمل ، من شاء أخذ هبا ، فيها الرخصة :  مشقة متوسطة -
  .كال ضابط للمتوسطة إال العرؼ، ا٤بشقة كلو أجره عند اهلل 

  .جيب فيها األخذ بالتخفيف:  مشقة فادحة -
كلكن ىناؾ بعض ا٤بشقات دعا إليها اإلسالـ كإىل ٙبملها كاألمر با١بهاد 

 . كمالقاة العدك بكل قوة كدكف ىوادة كعدـ الفرار من الزحف
 عـــــــواألمر إذا ضاق اتس . 
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 عفي عما يعسر اإلحتراز منو -13
 
 عن كبشة بنت كعب أف أبا قتادة  أنو كاف يتوضأ ، فجاءت ىرة 

 ٠بعت رسوؿ اهلل : فأصغى ٥با اإلناء ، فشربت ، فتعجبت منو ، فقاؿ 
ركاه مالك ،  . [إنها من الطوافين عليـــكم ، أو الطوافات]: يقوؿ 

. كأبو داكد ، كالَبمذم 
 
 فيو دليل على طهارة سؤر ا٥برة ك٫بوىا ، كعلق ا٢بكمة ُب ذلك أهنا من 

. الطوافْب يعِب يصعب اإلحَباز منها 
 
  فيعفى عن قدر درىم من النجاسة تصيب الثوب  .

 
 كيعفى عن النجاسة الٍب تصيب ثياب ا٤برضع إذا مل يكن عندىا ثوب 

. آخر للصالة 
 

 ، ككذا يعفى عن التغّب الذم حيدث ُب ا٤باء نتيجة ما يقع فيو من تنب 
. أك كرؽ شجر ، أك آلة سقي مثالن 
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إذا ضاق األمر اتسم - 14
 وإذا اتسم ضاق

 
  عن أيب ىريرة  بينما ٫بن جلوس عند النيب : قاؿ إذ جاءه رجل 
كقعُت على :  قاؿ ما لك ؟﴾]   :، قاؿ يا رسوؿ اهلل ىلكتُ  : فقاؿ

ىل تجد رقبة ]   :فقاؿ رسوؿ اهلل ، امرأٌب كأنا صائم ُب رمضاف
فهل تستطيم أن تصوم شهرين ] : ، قاؿ ال:  قاؿ . [تعتقها ؟

ىل تجد إطعام ستين ]  :، فقاؿ ال أستطيع:  قاؿ  .[متتابعين ؟
، فمكث  ، فجلس [اجلس]  :، قاؿ ال أجد:   قاؿ. [مسكينا ؟
كالعرؽ  (بعرؽ فيو ٛبر ، فبينما ٫بن على ذلك أٌب النيب  عند النيب 

،  أنا:  فقاؿ  .[أين السائل ؟]   :قاؿ ، (ا٤بكتل الضخم أك الزنبيل

أعلى أفقر مِب يا رسوؿ :  ، فقاؿ الرجل [خذ ىذا فتصدق بو]  :فقاؿ
اهلل ؟ فوالذم بعثك با٢بق ما بْب البتيها أىل بيت أفقر من أىل بيٍب ، 
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 .  [اذىب فأطعمو أىلك : [ٍب قاؿ حٌب بدت أنيابو فضحك النيب 
 . كأصحاب السنن، كمسلم ،  البخارم قأخرج

 
 من الزمو سلس البوؿ ٝبيع أكقات الصالة ، عفي لو عن غسل 

 .النجاسة ، كعن الوضوء 
 

 ، أما من الزمو نصف كقت الصالة أك جلو ، عفي عن الغسل 
. كاستحب لو الوضوء عند  كقت كل صالة 

 
 فإف الزمو أقل من ذلك ، عفي لو عن الغسل ، ككجب لو الوضوء عند 

. كقت كل صالة 
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يقوم البدل مقام المبدل - 15
 إذا تعذر الُمْبَدُل منو

 
 فالتيمم عند عدـ ا٤باء يقـو مقامو ، كيأخذ أحكامو  .

: فال يبطل التيمم ٖبركج الوقت كال يشَبط لو دخوؿ الوقت كالوضوء ٛبامان 
 قاؿ تعاىل  : ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  (النساء:ٖٗ) . 

 
 ، ككذلك ال يصار إىل القعػػػػػود ُب صػػػالة الفرض إال إذا تعػػػػػذر القيػػػػػاـ 

. أك عجز عنو 
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 يئاً أو ال ــــــــ من شك ىل فعل ش-16
فاألصل أنو لم يفعل 

 
  فمن شك َب أثناء الوضوء أك الصالة أك غّبمها من العبادات َب ترؾ

 . كجبت إعادتو، ركن 
  
  بُب على األقل، كمن شك طلق كاحدة أك أكثر . 

 
 تلزمو ا٣بمس،  صالة من ا٣بمس مل يعلمها مكمن نس . 
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األصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن - 17
 
 فإنو يعيد صالتو ،  َب ثوبو ٪باسة كمل يدر مٌب أصابتو مفلو رأل ا٤بصل

.  من آخر حدث أحدثو
 
  كجيب إعادة كل ، لزمو الغسل ، كلو رأل َب ثوبو منّيان كمل يذكر احتالما

 . صالة صالىا من آخر نومو
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من فاتو شيء مم اإلمام  - 18
فالبنـــــاء في األقــــــــــــــوال 

واألداء في األفعال 
 

 ا٤بسبوؽ الذم فاتو ركعة من صالة الظهر ، فإنو يبِب على األقواؿ :  مثالن
. فيقرأ ُب الركعة الثانية ، كالثالثة ، الفاٙبة كالسورة القصّبة 

 
 كيؤدم األفعاؿ فيصلي ركعة كجيلس للتشهد ، ٍب يصلي ركعتْب كيتشهد 

. كيسػػػػػػػلم 
 
 
 
 
 
 
 



 كنوز الفقو                                                          القواعد 
 

31 

 

 كل صالة بطلت على اإلمام بطلت على -19
 المأموم إال فى سبق الحدث أو نسيانو

 
  فإنو يستخلف ، أك كاف ناسيان لو فتذكره ، فإف سبقو ا٢بدث َب الصالة

فإف فعل ركنان من أركاف الصالة ، على الصالة رجالن يكمل بالناس صالهتم 
، كيبدأ اإلماـ الثاين من  بعد حدثو أك تذكره بطلت عليو كعلى من كرائو

 . حيث انتهى األكؿ
 
 أما إذا بطلت صالة اإلماـ بغّب ذلك من كشف عورة مغلظة ، أك تعمد 

. حدث أك تعمد قهقهة ، أك غّب ذلك بطلت على ا٤بأمـو ُب ا٢باؿ 
 
  كقد استخلف عمرالصبح م كىو يصلم حْب طعنو أبو لؤلؤة اجملوس 

فإف مل يستخلف اإلماـ اختار ،  كـر اهلل كجو حْب رعف مكاستخلف عل
 . أك صلوا فرادل، الناس كاحدان منهم 
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ما كان شرطاً في صحة الصالة فالعبرة فيو - 20
بمذىب اإلمام  

أما ما كان شرطاً في صحة اإلقتداء فالعبرة فيو 
 بمذىب المأموم

 
 فلو اقتدل مالكي ٕبنفي مل ديسح ٝبيع الرأس ُب الوضوء فصالتو 

صحيحة لصحة صالة اإلماـ ُب مذىبو ، إذ أف ا٤بالكية يقولوف بفرضية 
. مسح الرأس كلو 

 أك صلى شافعي خلف حنفي قد ٤بس امرأة قبل الصالة ، كالشافعي 
. يقوؿ بنقض الوضوء بلمس ا٤برأة األجنبية ، كا٢بنفي ال يرل ذلك 

  
 كأما ما كاف شرطان ُب صحة اإلقتداء فالعربة فيو ٗبذىب ا٤بأمـو   :

فلو اقتدل مالكي ُب صالة فرض بشافعي يصلي نفالن ، فصالتو باطلة ، 
ألف ا٤بالكية يقولوف ببطالف الفرض خلف النفل ، كالشافعية يقولوف 

. بكراىتها فقط 
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 كل مكروه فى الجماعة يسقط فضليتها -21
 
 فمن فعل فعالن مكركىان خيتص با١بماعة كأف كجد فرجة ُب الصف 

. األكؿ ٍب بدأ صفان جديدان فإنو ال حيصِّل فضل ا١بماعة ، كصالتو صحيحة 
 
 ككذا من ساكل اإلماـ ُب الركوع كالسجود ، كباقي األركاف إال التكبّب 

 .كالتسليم ، فمساكاتو فيهما حراـ ، كسبقو فيهما يبطل الصالة 
  
 أما باقي األركاف فمساكاتو فيهما مكركه كسبقو حراـ  .
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خروج الخطيب يحرم الصالة - 22
 وكالمو يحرم الكالم

 
 فبخركج ا٣بطيب يـو ا١بمعة ٙبـر صالة النوافل  .

 
 كإذا بدأ ُب ا٣بطبة فإنو حيـر الكالـ إال لضركرة ، كدفع أذل أك ٙبذير 

. ألعمى  
 
 ككذلك ال حيـر تشميت عاطس بل يستحب ، ككذا رفع الصوت 

.   إذا ذكر ا٣بطيب ا٠بو الشريف بالصالة على النيب 
 
 ككذا رد السالـ ، كإف كاف إلقاؤه مكركىان  .

 
 فقد صح من حديث ابن عمر  ا أف رسوؿ اهلل إذا ]:  قاؿ

  .[جاء أحدكم واإلمام على المنبر ، فال صالة ، وال كالم
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عن أيب ىريرة  ك أف النيب  إذا قـُْلَت لصاِحِبَك يوَم ]:  قاؿ
كمسلم ، ركاه البخارم  . [أْنِصْت واإلماُم َيْخُطُب فَقْد َلَغْوتَ : الجمعِة 

 . كابن خزدية، كابن ماجو ، كالنسائي ، كالَبمذم ، كأبو داكد 
 
  كركم عن ابن عباس قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ  :[ ْمن َتَكلََّم يـَْوَم

والَّذي ، فُهَو َكَمَثل الِحَماِر يحِمُل أسفاراً ، الُجَمَعِة واإلماُم يخُطُب 
 . كالطرباين، كالبزار ، ركاه أٞبد  . [يُقوُل لُو أَْنِصْت لَْيَس لو جمعةٌ 
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إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد - 23
تداخـــــلت أفعــــــالهما واكتفــــــى عنهمــــــــا 

 بفعل واحد إذا كان المقصود واحداً 
 
 فمن دخل ا٤بسجد كقت حضور الراتبة ، فصلى ركعتْب ينوم هبما الراتبة 

كٙبية ا٤بسجد حصل لو فضلهما ، ككذلك لو اجتمعت معهما أك مع 
. أحدمها سنة الوضوء كغّبىا 

 كمعلـو أنو ال ٘بزمء سنة الفجر مثالن مع صالة الفجر ، فال ٘بزمء 
. إحدامها عن األخرل 

 
 إف دخل رجل ا٤بسجد بعد أذاف الظهر ، ككاف قد توضأ قريبان ، فهو 

: مطالب بسنة الوضوء كٙبية ا٤بسجد كبراتبة الظهر 
. فإف نول ىذه العبادات ٝبيعان كصلى ركعتْب فيحصل لو ثواب ا١بميع - 
. ككذلك إف نول الراتبة فقط أجزات عن الباقي - 
أما إف نول سنة الوضوء فإهنا ٘بزم عن سنة الوضوء كعن ٙبية ا٤بسجد - 

. كال ٘بزم عن الراتبة 
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 ككذلك إف أخر طواؼ اإلفاضة ُب ا٢بج ، كطاؼ عند الوداع أجزأه عن 
طواؼ الوداع إذا نول طواؼ اإلفاضة كإذا نوامها ٝبيعان ، أما إذا نول طواؼ 

. الوداع فقط مل جيزمء عن طواؼ اإلفاضة 
 
 ككذلك إذا اجتمع حدث كجنابة ، أك جنابة كحيض ، كفامها غسل 

.   كاحػػػػػػػػػد 
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 ه ما أبطل عمُده الصالة  اقتضى سهو-24
السجود وما ال فال 

 
  أك غّبىا ٩با يبطل عمده  ، أك تشهدان  ،أك سجودان ، فمن زاد ركعة 

 . اقتضى سجود السهو إذا سها فزاده أك أنقصو، الصالة 
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الناسي يبني على األقل  - 25
 أما من استنكحو الشك فيبني على األكثر

 
 يعِب أنو من شك ُب الظهر مثالن أصلَّى ثالثان أـ أربعة ، فإنو يبِب على 

.  األقػػػػػػػػل 
 
 إال إف اضطرد ىذا الشك كصاحبو كثّبان ، فإنو يبِب على األكثر ، حٌب 

. ال يؤدم بو إىل الوسوسة 
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 العبرة بوقت القضاء دون األداء -26
 
 ان كالنهارية ليالن جهر،  الصالة الليلية هناران سرا مفيقض. 

 
 ، فمن فاتتو مثالن صالة ا٤بغرب ، كقضاىا ُب الصباح ، قضاىا سران 

معتربان الوقت الذم قضى فيو الصالة ، ال الوقت الذم لو أداىا فيو كانت 
. جهران 
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 النفل أوسم من الفرض -27
 
  ر التيمم اكال تكر، كال اإلستقباؿ َب السفر ، ك٥بذا ال جيب فيو القياـ ،

 . كال تبييت النية
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الرخص المنوطة بالسفر دون غيره  - 28
 ال يترخص بها من سافر سفر معصية

 
 فمن سافر سفر معصية فإنو ال جيوز لو قصر الصالة ، كال جيوز لو 

. الفطر ُب رمضاف إال إف كاف مريضان مرضان دينعو من الصـو كىو مقيم 
 
 أما ٝبع الصالة فهي رخصة قد تكوف ُب السفر ، كقد تكوف ُب ا٢بضر 

.  أحيانان ُب ا٢بضر كقد ٝبع رسوؿ اهلل 
 
 عن ابن عباس  أف رسوؿ اهلل  ، صلى الظهر كالعصر ٝبيعان 

ما أراد : قيل البن عباس . كا٤بغرب كالعشاء ٝبيعان ، ال ُب خوؼ كال سفر 
أخرجو مسػػػػػلم ، كالنسػػػػػػائي ، . أراد أال حيرج أمتػػػػػػػو : إىل ذلػػك ؟ فقاؿ 

. كأبو داكد 
 فيجوز ا١بمع ُب غّب السفر ٤بن مل يتخذه عادة  .

. فمن سافر سفر معصية ، كالعياذ باهلل ، لو أف يَبخص هبا 
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 األصل فى الكالم الحقيقة -29
 
  ال يدخل َب ذلك كلد الولد ، أك أكقف عليهم ، فإذا أكصى ألكالده .
 فوكل ككيال ففعل ،  أك ال يفعل كذا مكلو حلف ال يبيع أك ال يشَب

.  مل حينث، ذلك 
  حٌب لو قاؿ أردت أنو ، كلو قاؿ ىذه الدار لزيد كاف إقرارا لو با٤بلك

.  مسكن على اإلجيار مل يسمع لو
  دكف ، إال بدخوؿ ما ديلكها ، مل حينث ، لو حلف ال يدخل دار زيد

 . ما يسكنها بإعارة أك إجارة
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رار ــــــــال ضرر وال ض- 30
 
  كأخرج ا٢باكم ، أخرج مالك عن عمرك بن حيٓب عن أبيو مرسال

كأخرجو ابن ماجو  ،  م كالدارقطِب من حديث أيب سعيد ا٣بدرمكالبيهق
أٝبعْب أف رسوؿ اهلل  كعبادة بن الصامت  من حديث ابن عباس 

 [وال ضرار، ال ضرر ]:  قاؿ . 
 
  كا٤بعُب ال يضر الرجل أخاه ،  طلبيتاف معُب  ،كمها ٝبلتاف خربيتاف لفظان

عوقب ، فأزالو ٗبضارتو ، فمن كقع عليو ضرر من أخيو ، ابتداءان كال جزاءان 
فالواجب على من أصابو الضرر أف يرفع أمره ، كل منهما على جرديتو 

 .م للقاض
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زال ـُـــــ الضرر ي-31
 
  م فإف عجز رفع األمر إىل القاض، الضرر يزاؿ أكال بالطرؽ السلمية .

 
  كىو جواب لسؤاؿ عن القاعدة السابقة يعُب إذا كقع الضرر ماذا نفعل؟ 

 
 فإف قيل كيف يزاؿ الضرر كاف ا١بواب . 
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زال بالضرر ـُـــــــ الضرر ال ي-32
 
  فالضرر ال يزاؿ ٗبثلو .

 
  كال ٗبا ىو أعظم منو .

 
  فالضرر األشد زاؿ بالضرر ، كلكن جيوز دفع الضرر ٗبا ىو أقل منو

 . األخف
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 وجوب فعل أخف الضررين -33
 
  كلكن غلب على ظنو أف تغيّبه ، فإذا رأل ا٤بسلم منكران كأراد تغيّبه

فإنو حينئذ ال ٘بب عليو ، يؤدل إىل منكر أشد منو أك إىل منكر مساك لو 
؛ ككما   إىل منكر أشدمبل ٙبـر إف كانت ستؤد، كال تستحب ، إزالتو 

 .  حْب خرؽ السفينةفعل ا٣بضر 
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 فاسد مقدم على م درء ال-34
جلب المصالح 

 
  كجب إزالة ا٤بفسدة أكالن ، ة ػػػػػكمنفع، يعُب إذا كانت ىناؾ مفسدة ،

. قبل ٙبصيل ا٤بنفعة 
 
  قّدـ درء ا٤بفسدة كمنعها، فإف تعارضتا . 
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  ما حرم سداً للذريعة -35
ة ـــــــة الراجحــــــــــح للمصلحـــــأبي

 
 كالنظر إىل ا٤بخطوبة فإنو أبيح ألمر جائز كىو النكاح.  
 ك كا١بلوس مع الفساؽ فيباح إذا أراد ىدايتهم.  
  كذلك عند حصوؿ الضركرات الٌب تبيح ، اإلنتقاؿ من احملظور إىل ا١بائز

  .احملظورات
 كالذريعة ىى أمر غّب ٩بنوع لنفسو خياؼ من ارتكابو الوقوع َب ا٤بمنوع  .

كلكن اهلل تعاىل هنى عنو إف ترتب عليو مبادلة السب ، فسب الكفار جائز 
:  بالسب 
  فقاؿ تعاىل :    ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴

  . (ٛٓٔ:األنعام)﮵  ﮶    ﮷ 
فإف كاف سبهم كسب آ٥بتهم إغاظة ٥بم كال ينشأ عن ذلك ضرر يفوؽ ىذه 

. ا٤بصلحة أك يساكيها جاز 
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  قاؿ تعاىل : ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

كلكنو ٩بنوع سدان للذرائع ،  فالضرب َب األرض باألرجل جائز . (ٖٔ:النور)
 . فإف فعلتو لزكجها جاز، كىو إبداء الزينة ، فهو يؤدل إىل أمر حراـ 

 
  التزكج بالكتابيات جائز لقولو تعاىل  :

 ەئ ەئوئ  وئ  ۇئۇئۆئ (المائدة:٘) ، كلكن إذا 
جاز للحاكم منعو ، ك٢بق ا٤بسلمات من ذلك ضرر ، رغب الكثّب َب ذلك 

 . سدان للذريعة
 
 بعث عمر :   َب مسنده إىل سعيد بن جبّب قاؿمركل ابن جرير الطرب

أنو : بعد ما كاله ا٤بدائن ككثر ا٤بسلمات  إىل حذيفة  بن ا٣بطاب 
فكتب ، بلغُب أنك تزكجت امرأة من أىل ا٤بدائن من أىل الكتاب فطلقها 

: فكتب إليو ، ال أفعل حٌب ٚبربىن أحالؿ أـ حراـ كما أردت بذلك : إليو 
فإذا – أل خداع كمكر – كلكن َب نساء األعاجم خالبة ، بل حالؿ ، ال 

 . فطلقها.  أقبلتم عليهن غلبتكم على نسائكم
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األصل فى األبضاع التحريم - 36
 
  أخذان ، أل أف األصل َب األحكاـ الٌب تتعلق بالزكاج كعدمو التحرًن

.  كسدان للذرائع، باإلحتياط 
 
  فالقوؿ قو٥با مامل ، كأنكرت عليو دعواه ، فمن ادعى أنو تزكج فالنة

.  يأت ببينة
 
  كىو صبية أرضعها نساء كثّبات : كليس ٥بذه القاعدة إال استثناء كاحد

كأراد كاحد من أىل تلك القرية أف يتزكجها ، ال يدرل من ، من أىل القرية 
كمل يشهد أحد بذلك ، فإذا مل تقم عالمة على أنو حراـ عليها من الرضاعة 

 . جيوز نكاحها رخصة ٥با
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العقد على البنات يحرم األمهات - 37
والدخول باألمهات يحرِّم البنات 

 
 ٗبجرد أف يعقد رجل على امرأة ، ٙبـر عليو أمها  .

 
 أما البنت فال ٙبـر إال إذا دخل بأمها  .
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 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب -38
 
 م كىو لفظ حديث أخرجو البخار. 

 
  فتحـر ، ألهنا صارت لو أمان ، فاألـ الٌب أرضعت ٙبـر على من أرضعت
 . كخاالهتا، كعماهتا ، كأخواهتا ،  كأصو٥با مق
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  إذا اجتمم الحالل والحرام -39
ُغلِّب الحرام 

 
 اإلباحة مكاآلخر يقتض،  التحرًن مفإذا تعارض دليالف أحدمها يقتض  ،

.  قدـ دليل التحرًن عمالن باإلحتياط
 
 كمسلم عن النعماف بن بشّب أف رسوؿ مكاألصل فيها ما ركاه البخار 
وبينهما أمور مشتبهات ، والحرام بين ، إن الحالل بين ]:  قاؿ اهلل 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو ، ال يعلمهن كثير من الناس 
 . [ومن وقم فى الشبهات وقم فى الحرام، وعرضو 

 
 م عن ا٢بسن بن علمكركل الَبمذ كؿ اهلل ػػػػػا أف رس قاؿ  :
 .  حسن صحيح .[دع ما يريبك إلى ماال يريبك]
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 الخروج من الخالف مستحب -40
 
 يب ػػػػ أف النمارػػػػػؿ فيو ما ركاه البخػػػػػػػػكاألصة ػػػػػ قاؿ لعائش ا :
فجعلت لها ، لنقضت الكعبة ، لوال قومك حديث عهدىم بكفر ]

   .[وباباً يخرجون، باباً يدخل الناس منو ، بابين 
كجلبان لتآلف ،  ما استحبو َب بناء البيت درءان لإلختالؼ فَبؾ النىب 

 . القلوب
 
  كركل أبو داكد َب سننو أف ابن مسعود أنكر على عثماف  إٛباـ 

 . ا٣بالؼ شر:  متممان كقاؿ قٍب صلى خلف، الصالة َب السفر 
 
 جبها فيوكيستحب اإلتياف با٤بضمضة كاإلستنشاؽ َب غسل ا١بنابة رعاية ٤بن أ . 

 
 يستحب التدليك َب الوضوء كالغسل ٤بن مل ير كجوهبا رعاية ٤بن قاؿ بوجوهبما . 
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  التابم تابم يسقط بسقوط متبوعو -41
وال يتقدم عليو 

 
 مركل أبو داكد عن أيب سعيد ا٣بدر قلنا يا رسوؿ اهلل :   قاؿ :

فقاؿ ؟  أنلقيو أـ نأكلو  ،ننحر الناقة كنذبح البقرة كالشاة كَب بطنها ا١بنْب
 : [ فإن ذكاتو ذكاة أمو، كلوه إن شئتم].   

 
 فإف خرج ا١بنْب حيان ذكى ذكاة شرعية ألنو مل يعد تابعان ألمو  .

 
  كمن فاتتو صلوات َب أياـ ا١بنوف كقلنا بعدـ القضاء ال يقضى سننها الركاتب. 

 
 لو مات الفارس سقط سهم الفرس تبعان ال العكس.  

 
 كا٤بأمـو ال يتقدـ اإلماـ َب أل شىء من أفعاؿ الصالة الفعلية . 
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 ال عبرة بالظن البين خطؤه -42
 
 توضأ كأعاد، ٍب باف حدثو ، فصلى ، أنو متطهر  فلو ظن.  

 
  أعاد، ٍب باف أنو مل يدخل ، أك ظن دخوؿ الوقت فصلى . 

 
  ٍب باف ٪باستو، فتوضأ بو ، أك ظن طهارة ا٤باء . 

 
  ٍب باف خالفو، فأكل ، أك ظن الصائم بقاء الليل أك غركب الشمس . 
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وى من الرفم ـــــ الدفم أق-43
 
  كلو عرض َب األثناء مل ينعزؿ ، بتداء إنعقاد اإلمامة إفالفسق دينع .

 
  كَب أثنائها ال ، ككجود ا٤باء قبل الصاله للمتيمم دينع الدخوؿ فيها

 . كَب األثناء رافعة، ففى اإلبتداء دافعة . يبطلها 
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 على الضعيف وال عكس ي يدخل القو-44
 
  كال عكس، فيجوز إدخاؿ ا٢بج على العمرة . 

 
  كحرمت األمة، ثبت نكاحها ، ٍب تزكج أختها ، كلو كطئ أمة . 
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 اس ــــــــد واألجنــــ اجتماع المقاص-45
 إلى التداخل ييؤد

 
  سد عنهما غسل كاحد، فإذا اجتمع حيض كجنابة . 

 
  سد غسل كاحد، لو اجتمع ا٢بدث األصغر كا٢بدث األكرب . 

 
  كال يدخل الفرض َب السنة، كالسنة تدخل َب الفرض . 
  
  مل يتعدد السجود،كلو تعدد السهو َب الصالة . 
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 الضرورات تبيح المحظورات -46
 

  لقولو تعاىل : ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ(البقرة :ٖٔٚ ). 
 
 وللضرورة الشرعية ضوابط  -:

 .أف تكوف الضركرة متحققة ال متومهة أك مظنونة 
 .أال ديكن تالشيها بوجو مشركع 

  .أف تقدر الضركرة بقدرىا
 . أف تكوف النتيجة متحققة َب رفع الضركرة

 
  فمن الضركرات ا٤بتومهة ما جاء َب قولو تعاىل: 
    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ

ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

   ( .ٜٚ:النساء)  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں
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  كقولو تعاىل :    چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ

   .(ٔٛ:التوبة)ڈ        ڈ
 كالتداكل ٗبا ، عول اإلضطرار إليها كالدخاف دكتناكؿ بعض احملرمات ب

.  فيو مسكر مع كجود البديل
 الذىاب إىل أماكن اللهو كاجملوف ٕبجة الَبكيح عن النفس.  
 العمل َب الفنادؽ الٌب تقـو ببيع ا٣بمور كا٣بنزير  .

 
 جاء َب قولو تعاىل  : كتقدير الضركرة بقدرىا  :

 ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ(البقرة:ٖٔٚ)   ،مأ 
 . يأكل من ا٤بيتة ما يسد جوعو فقط

 
.   أال تتجاكز موضعها إال بقدر ا٢باجةمفا١ببّبة الٌب يربط هبا ا١برح ينبغ- 
 . كالطبيب ال ينظر من العورة إال بقدر ما تدعو إليو الضركرة- 
 
 فإف كاف لشخص إناءاف َب أحدمها ،  عن الضركرة مكالبد من التحر

فإنو يتحرل ، كاشتبو عليو الطاىر منهما ، ماء طاىر كَب اآلخر ماء ٪بس 
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، ألف التيمم يسد مسده ، كال يتحرل للوضوء ، للشرب ألنو ضركرة 
 .تيمم  فيَبكهما معا كم

 
  فلو جاع إنساف جوعان شديدان ، كاعلم أف اإلضطرار ال يبطل حق الغّب

كجب عليو أف يأتى لصاحب ، فوجد طعامان إلنساف فأكلو أك أكل منو 
 . أك يدفع لو ٜبنو بطريقة ميسرة، الطعاـ ٗبثلو 

 
  فإنو يبطل بزكالو، كاعلم أف ما جاز لعذر   .

 
  كال حراـ مع ضركرة ، ككذا ال كاجب مع عجز .

 
  ككذا إذا حاضت ا٤برأة منعت من الصالة ، كإذا زاؿ ا٤بانع عاد ا٤بمنوع

 . فإذا طهرت كجب عليها الصالة كالصـو، كالصـو 
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 الحاجة تنزل منزلة الضرورة -47
 
  كإباحة النظر إىل ا٤بخطوبة .

 
 كإباحة نظر الطبيب إىل عورة ا٤بريض .

 
 كا٢باجة إذا عمت كانت كالضركرة . 
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 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه -48
 
  أك يهبو ، ال جيوز أف يتصدؽ بو ، فكل ما حيـر على ا٤بكلف أخذه ،

. فالرشوة ال جيوز أخذىا كال إعطاؤىا . أك يهديو 
  
  كيستثُب من ىذه القاعدة :

  .الرشوة للحاكم ليصل اإلنساف إىل حقو -
  .إعطاء شىء ٤بن خيشى ىجوه -
 شيئان ليخلصو  مفلو أف يؤد،  أف يستويل غاصب على ا٤باؿ ملو خاؼ الوص -

. م كيكوف اإلٍب على اآلخذ دكف ا٤بعط
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  إذا سقط عن الناس األعظم -49
سقط ما ىو أصغر منو 

 
  ال يَبتب على نطقو هبا ما يَبتب على ا٤برتد ، فا٤بكره على كلمة كفر ،

كعدـ غسلو كدفنو ، كإباحة دمو ، كغنم مالو ، من التفريق بينو كبْب زكجو 
 . َب مقابر ا٤بسلمْب
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  اإلعمال أولى من اإلىمال متى أمكن -50
فإن لم يمكن أىمل 

 
  كليس لفالف إال ، كقفت ىذه الدار على أكالد فالف : فإف قاؿ رجل

 كال حيمل الكالـ على اجملاز  .ٞبل الكالـ على أكالد أكالده، أكالد أكالد 
 . إال عند تعذر ٞبلو على ا٢بقيقة

 
  فمن قاؿ ، كال حيمل الكالـ على التوكيد إذا تعذر ٞبلو على التأسيس

فاألصح ٞبلو على ، كمل ينو شيئا ، لزكجتو أنت طالق أنت طالق 
 . كيصّبا طلقتْب، اإلستئناؼ 

 
 لكن السكوت َب معرض ا٢باجة بياف، ينسب لساكت قوؿ  ال.  

، كسكت عن عملو ، فإذا باع شخص ماؿ غّبه على مرأل كمسمع منو 
.  فال يعد ىذا السكوت من صاحب ا٤باؿ رضان منو بالبيع
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  كأشهدىم أنو ليس مدينان ألحد ، كإذ ٝبع شخص أناسان َب مرض موتو
فذلك ال دينع الرجل ، ككاف رجل من ا٢بضور لو دين كمل يتكلم ، من الناس 

.  بعد كفاة ا٤بشهد من اإلدعاء ٗبالو من الدين
  كبينما ىو يستلمو من صاحبو أخربه رجل ، إذا أراد شخص شراء شىء

 . فسكوتو يعد رضا منو بالعيب، بأف َب الشىء عيبان فسكت 
 

:  وشذ من القاعدة أمور منها
  سكوت البكر عند استئمارىا قبل التزكج يعد رضا منها بنص ا٢بديث
 .ركاه مسلم .  [وإذنها صماتها]
  يعد قبوالن ، سكوت الوكيل إذا ككلو شخص َب بيع شىء أك قبضو

 . للتوكيل
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بهات ــــدود بالشـــــقط الحــــ تس-51
 

 كغّبىم من حديث عائشة ،  مكالبيهق، كا٢باكم ،  مأخرج الَبمذ ا
، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ]:   قاؿأف رسوؿ اهلل 

 فى يءفإن اإلمام ألن يخط، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيلو 
  .[ فى العقوبةيءالعفو خير من أن يخط

 
 حيد  فإف صاحبو ال،  كنكاح ا٤بتعة  ،كمن أتى  أمران ٨بتلفان  َب حلة ك حرمتو

 0لوجود الشبهة
 
  فإف بعض الفقهاء أباحو إذا كانت ا٤برأة رشيدة، ك كذا النكاح بال كيل.  

  
  كال يعتد بالشبهة الضعيفة، كالبد أف تكوف الشبهة قوية . 
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ة ـــــ العادة ُمحكم-52
 
  لقولو تعاىل :ڳڳڱڱڱ(البقرة:ٕٕٛ)  .

  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  (األعراف:ٜٜٔ)  .

  ۉ  ۉ (النساء:ٜٔ) . 
 

  كقولو خذى ما يكفيك وولدك ]:  ٥بند زكجة أيب سفياف
 .م  ركاه البخار .[بالمعروف

 أخرج أٞبد ُب مسنده موقوفان على عبد اهلل بن مسعود  : [ ما رآه
 . [المسلمون حسناً فهو عند اهلل حسن

 

 فالعادة كالعرؼ أصالف يرجع إليهما الفقيو ُب مسائل كثّبة منها  :
 .معرفة سن ا٢بيض ، كالبلوغ ، كالنفاس ، كالطهر  -
 .كطوؿ الزماف كقصره ُب مواالة الوضوء  -
 .كأجرة عمل الصناع  -
 .كُب قبوؿ القاضي للهدية ٤بن لو عادة معو باإلىداء  -
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 كالعادة تعترب إذا اضطردت ، فإف اضطربت فال  .
. فاذا باع شيئان بدراىم نزؿ على النقد الغالب ُب البلد 

. كلكن لو اضطربت العادة ُب بلد كذاع فيو عمالت أخرل كجب البياف 
 
  كا٤براد ، كاستمرارىا ، كتعترب العادة عرفان باضطرادىا كشيوعها بْب الناس

.  فيحكم ٗبقتضاىا عند عدـ كجود النص الصريح، أكثر الناس ال ٝبيعهم 
 . فا٤برأة الٌب مل يسم ٥با مهر كاف ٥با مهر مثلها َب ا٤باؿ كا١بماؿ كالنسب

 
  يرجع ، كال َب اللغة ، كال ضابط لو فيو ، فكل ما كرد بو الشرع مطلقان

كتلقتو الطباع ، فيو إىل العرؼ الذل استقر َب النفوس من جهة العقوؿ 
 . كمل يكن معارضان للشرع، السليمة بالقبوؿ 

 
  كلو حلف ال يأكل كما مل حينث بأكل السمك ك إف ٠باه اهلل ٢بمان ،

كلو حلف ال جيلس على بساط أك ٙبت سقف أك َب ضوء سراج مل حينث 
، كال ٙبت السماء كإف ٠باىا اهلل سقفان ، على األرض كإف ٠باىا اهلل بساطان 

 . كال َب الشمس كإف ٠باىا اهلل سراجان 
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 المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً -53
 
  فللعامل أجرة ا٤بثل ، فلو عمل شخص آلخر عمالن كمل يتفقا على األجر

فإف مل يكن معركفان بْب ، إف كاف معركفا بْب الناس أنو يعمل باألجرة  
 . الناس بذلك فال أجرة لو

 
  كمل يعْب نوع ا١بنيو ، كإذا اشَبل شخص من أخر شيئان بعشر جنيهات

 . يرجع إىل العملة ا٤بتداكلة َب تلك البلدة
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 ما يعاف فى العادات يكره فى العبادات -54
 
  فاألكاين ا٤بعدة للنجاسات كا٤بستقذرات من الفضالت يكره استعما٥با

.  َب الطهارات كا٤بطعومات
 
 كتكره الصالة َب األماكن الٌب يغلب عليها القاذكرات  .

 
  كيكره الوضوء كالغسل من ا٤باء ا٤بستعمل َب طهارة. 
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 الترجيح يقم بقوة العلل ال كثرتها -55
 
  كجرحو اآلخر جراحات كثّبة ، فلو أف رجالن جرح رجالن جراحة كاحدة

 . فماتا من ذلك استويا َب حكم القتل
 
  كأقاـ اآلخر عشرة من الشهداء ، كلو أف أحد ا٤بدعْب أقاـ شاىدين

 . تثبت ا٤بعارضة كا٤بشاركة بينهما
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 ار فى القرب مكروه ــــــــ اإليث-56
وب ــــــوفى غيرىا محب

 
  ٤با ركاه البخارل عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل لو يعلم ]:   قاؿ

ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليو ، الناس ما فى النداء والصف األول 
 . [تهمواــــــالس

 
  فال يؤثر ٗبكانو أحدان ، فإف كاف ا٤بسلم َب الصف األكؿ مثالن .

 
  كال بسَب العورة، ككذا سائر القرب فال إيثار ٗباء الطهارة . 
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 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر -57
 
  ركل مسلم َب صحيحو عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس  أف النيب
لو يعطى الناس بدعواىم الّدعى ناس دماء الرجال ] :  قاؿ

.  [ولكن اليمين على المدعى عليو، وأموالهم 
 
 بسند حسنو ا٢بافظ َب الفتح عن عبد اهلل بن عمرك بن مكركل الَبمذ 

،  يالبينة على المدع]:  قاؿ َب خطبتو  أف رسوؿ اهلل العاص 
   .[واليمين على المدعى عليو

 
 . كىذه القاعدة مبنية على براءة الذمة
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 تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة -58
 
  لقولو تعاىل :   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ

   .( ٛ٘: النساء) ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې
 . كاألمانات تتضمن الواليات كلها

 
  كَب الصحيح عن رسوؿ اهلل  :[ كلكم راع وكلكم مسئول عن

 . ا عن عبد اهلل بن عمر م ركاه البخار .[رعيتو
 بسنده إىل معقل بن يسار أف رسوؿ اهلل مكما ركاه البخار قاؿ   :
لم يجد رائحة ، ما من عبد يسترعيو اهلل رعية فلم يحطها بنصحو ]

 . [الجنة
 كلكن ليس لو إال ، إذا مل يوجد كىل للقتيل فالسلطاف كليو :  فمنها

.  ال العفو، القصاص أك الدية 
 ال جيوز ألحد من كالة األمور أف ينصب إمامان فاسقان للصالة بالناس  .
 صغّبة بغّب كفء مل جيز ألنو مل ينظر إىل مصلحتهامإذا زكج القاض  . 
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 الجهل والنسيان والخطأ يرفم اإلثم - 59
وال يسقط الحكم 

 
  فاألصل فيها قولو تعاىل :    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 . ( ٘:األحزاب) ھ   ھ  ے  ے  ۓ
 
 كؿ اهلل ػػػػـ أف رسػػػػاجو كابن حباف كا٢باؾػػػػػكما ركاه ابن ـقاؿ   :
.  [وما استكرىوا عليو، والنسيان ، إن اهلل وضم عن أمتى الخطأ ]
 
  فال يسقط حكمو ، فإف كقع ا١بهل أك النسياف أك ا٣بطأ َب ترؾ األمور

.  بل جيب تداركو مٌب علم بوجوبو أك ذكره أك أدرؾ خطأه، كما سقط إٜبو 
 صالة أك صومان أك حجان أك زكاة أك كفارة كجب تداركو مفمن نس 

.  بالقضاء
 . ككذا لو كقف بغّب عرفة غلطان كجب القضاء
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 فإف كاف فيو ،  عنو مفإف كقع ا١بهل أك النسياف أك ا٣بطأ َب فعل منو
كإف مل يكن فيو إتالؼ مل يَبتب عليو ، إتالؼ ٢بق الغّب ففيو الضماف 

.  ءمش
 .  ا٤ببيع قبل القبض جاىالن عـز ٜبنوم فلو أتلف ا٤بشَب

 
  كاف ا١بهل أك النسياف أك ا٣بطأ ، إف كاف الفعل أك الَبؾ يوجب عقوبة

كمن ، فمن شرب ٟبران جاىالن فال حد عليو كال تعزير ، شبهة َب إسقاطها 
ك٘بب عليو ، جامع هنار رمضاف ناسيان أك جاىالن با٢بكم ال كفارة عليو 

.  اإلعادة
 
  إال ، كلكن من جهل حكمان يعلمو عامة ا٤بسلمْب مل يقبل عذره ٔبهلو

، كذلك  أك نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، إف كاف حديث عهد باإلسالـ 
كاألكل َب ، كالكالـ َب الصالة ، كالسرقة كا٣بمر ، كتحرًن الزنا كالقتل 

.  ك٫بوه ٩با ىو شائع، الصـو 
 
  مل يفده ذلك، كجهل ما يَبتب عليو ، أما من علم بتحرًن شىء  .

 . جهل كجوب ا٢بد عليهما حيد باإلتفاؽكفمن علم ٙبرًن الزنا أك ا٣بمر 
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  الصلح جائز بين المسلمين إال صلحاً -60
الاًل أو أحل حراماً ـــحرم ح

 
  قاؿ تعاىل : ٺ  ٿ(النساء:ٕٔٛ).  
  كعن عمر بن عوؼ أف رسوؿ اهلل  الصلح جائز بين ]:  قاؿ

، ركاه أبو داكد  . [أو أحل حراماً ، إال صلحاً حرم حالالً ، المسلمين 
 .  حسن صحيحم كقاؿ الَبمذم ،كالَبمذ، كابن ماجو 

 
  كقد يكوف مكركىان  ، كقد يكوف كاجبان  ،كالصلح قد يكوف مستحبان ،  

 . كقد يكوف حرامان 
 
 كما َب قولو تعاىل :  فالمستحب  :

     ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ

.  (ٗٔٔ:النساء)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
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 قولو تعاىل :  والواجب  :

  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں(الحجرات:ٜ) . 
 
 إىل مكركهم ىو صلح يؤد: والمكروه  . 

 
 كا٤بصا٢بة َب حد الزنا ،  إىل حراـ م ىو الصلح الذل يؤد: والحرام ،

مثال بأف يقوؿ الزاين ٤بن رأكه خذكا مِب كذا ككذا كال ترفعوا ، أك السرقة 
 . أك صاّب شاىدا با٤باؿ ليكتم الشهادة عليوم ، أمرل للقاض

 
 كما َب قولو تعاىل:  والجائز : 

    ٱٻٻٻٻ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

  .(ٕٛٔ:النساء)ٿ  ٺ  ٺٺڀ  ٺ  
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 بتداء لمبهمإ إذا ثبت اإلستحقاق -61
 فالقرعة تميز المستحق 

 
  لقولو تعاىل :   ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

.  (ٗٗ:آل عمران) ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

 كقولو : ڳ  ڳ   ڳ  ڳ(الصافات:ٔٗٔ).  
  كعن عائشةكان رسول اهلل :   ا قالت إذا أراد السفر أقرع 

.  م أخرجو الَبمذ  .بين نسائو فأيتهن خرج سهمها خرج بها معو
 كلقولو  : [ لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم

 .ركاه البخارم ، كمسلم  . [يجدوا إال أن يستهموا عليو الستهموا
.  كإزالة ا٢بّبة عند التساكل كاإلهباـ، كَب مشركعية القرعة تطييب للقلوب 

  كالقرعة تكوف مباحة َب األمور ا٤بباحة الٌب ال يؤدل فيها النزاع إىل
.  اشتداد ا٣بصومة

 كتكوف مندكبة إذا كانت فيها تطييب للنفوس مع عدـ كجود التهمة . 
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 كتكوف كاجبة إذا ترتب عليها دفع التهمة كقطع النزاع  .
 ة كتكوف مكركىة َب األمور ا٤بكركه .
 كتكوف ٧برمة َب األمور احملرمة  .
  أمثلة ذلك إذا تساكل الشركاء َب األسهم َب دار أك عقار ككل كاحد

فحينئذ يقرع بينهم ٢بسم ، منهم يريد مكانا معينا لوجاىتو أك ٢بسن موقعو 
.  النزاع
  كال ٘برل القرعة َب شىء تعْب فيو ا٢بق ألف َب القرعة حينئذ ضياعان

.  لذلك ا٢بق كتلك ا٤بصلحة
  إذا اجتمع ٧بدثاف حدثان أكرب كأصغر كعندمها ماء يكفى أحدمها كال

.  اختصاص ألحدمها بو فإهنما يقَبعاف
  إذا تشاحنوا َب اآلذاف مع تساكيهم َب الفضل كنداكة الصوت فإنو يقرع

.  بينهم
 منكما فإنو يقرع مإذا ادعى الوديعة اثناف فقاؿ ا٤بودع ال أعلم ٤بن ق 

 . بينهما فمن خرجت لو حلف كأخذىا
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 الحريم لو حكم ما ىو حريم لو -62
 
  عن عمر كعن النعماف بن بشّب    كذلك أف رسوؿ اهلل 
الحالل بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير من ]:  قاؿ

 ومن وقم فى  ،الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو وعرضو
الراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتم  كالشبهات وقم فى الحرام 

  .كابن ماجو، كمسلم ،  مركاه البخار . [فيو
 
 كحرًن الواجب ما ال يتم الواجب إال بو:  
كجيب ، فيحـر اإلستمتاع ٗبا بْب السرة كالركبة َب ا٢بيض ٢برمة الفرج - 

.  سَب جزء من السرة كالركبة مع العورة
فال جيوز ا١بلوس فيو للبيع كال ، كحرًن ا٤بسجد حكمو حكم ا٤بسجد - 

 . كجيوز اإلقتداء فيو ٗبن َب ا٤بسجد، للجنب 
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 الخراج بالضمان -63
 
  كابن ماجو عن عائشة ، كأٞبد ،  مكالنسائ،  مكالَبمذ، ركل أبو داكد
فقاؿ ، ٍب كجد بو عيبان فرده ، أف رجال اشَبل عبدان فاشتغلو :  ا قالت :

  :كؿ اهلل ػػػػفقاؿ رس،  متغل غالـػػػػػػػإنو قد اش: كؿ اهلل ػػػػػػػػيا رس
 . [راج بالضمانــالخ]
 
  كا٣براج ىو ما يدر على ا٤بالك من خّب السلعة ا٤بشَباة كاللنب من

. كالغالؿ من األرض ، ا٢بيواف 
 
 كلذلك حق ،  مفمن اشَبل عبدان مثال فإنو إف ىلك ضمنو ا٤بشَب

 .  اإلستمتاع ٖبراج العبد مقابل ضمانو لو إف ىلكمللمشَب
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 الحميل غارم -64
 
 كا٢بميل ىو الضامن أك الكفيل . 

 

  كابن ماجو بسند حسن عن ابن عباس ، ركل أبو داكدأف رسوؿ ا 
  . [الحميل غارم]:   قاؿاهلل 

 
 فالضامن يكوف ملزمان بدفع ا٢بق إف مل يؤده ا٤بضموف . 
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 الغرم بالغنم -65
 
 فمن نالو شىء جيب أف يتحمل ضرره بقدر منفعتو . 

 
  فأحد الشركاء َب ا٤باؿ يلزمو من ا٣بسارة بنسبة مالو من ا٤باؿ ا٤بشَبؾ ،

كإذا احتاج ملك مشَبؾ للتعمّب كالَبميم فعلى كل ، كما يأخذ من الربح 
 . كاحد من الشركاء أف يدفع من النفقات بنسبة حصتو َب ا٤بلك

 
  فإنو ال يضمن سول ، أما إذا استأجر إنساف دابة كىلكت بال تعد منو

 . كا٤بؤٛبن غّب ضامن، فهو حْب استلمها كاف مؤٛبنا عليها ، األجرة 
 
  فنشأ عنو إتالؼ ماؿ ، إذا تصرؼ الشخص تصرفان شرعيان يقره الشرع

كال يغـر ٜبنو كمن حفر َب أرضو بئران فوقع فيو حيواف لشخص ، ال يضمنو 
 . آخر ال يلزمو ٜبنو كال رد مثلو
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 ي الرخص ال تناط بالمعاص-66
 
 بسفره شيئان من رخص السفر من القصر مكمن ٍب ال يستبيح العاص  ،

.  كترؾ ا١بمعة ، كالتنفل على الراحلة ، كا٤بسح ثالثان ، كالفطر ، كا١بمع 
 
  كليست خاصة بالسفر ، أما الرخص الٌب تكوف َب ا٢بضر كالسفر

 . فتجوز للعاصى بسفره
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  إذا اجتمم المباشر والمتسبب-67
 أضيف الحكم إلى المباشر 

 
  فليس على الداؿ ، فلو دؿ شخص لصان على ماؿ اآلخر ليسرقو اللص

.  كإمنا الضماف على اللص، ضماف 
 
  فألقى أحد حيواف شخص َب ، كلو حفر رجل بئران َب الطريق العاـ

 .  كال ضماف على حافر البئر ، ألقى ا٢بيوافمضمن الذ، ذلك البئر 
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 المؤتَمن غير ضامن ما لم يفرط -68
 
  ركل الدارقطِب بسنده إىل عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  أف

  . كسنده ضعيف .[ال ضمان على مؤتمن]:  قاؿ النىب 
  كقضى بذلك أبو بكر . 

 
  فاستودعوه ما خيشوف عليو ، كا٤بؤٛبن ىو من اشتهر باألمانة بْب الناس

إال إذا ، كىو غّب ضامن ٤با أؤٛبن عليو إذا ضاع منو أك تلف ، من الضياع 
.  كالقوؿ َب ىذا قولو مع ديْب، فعليو الضماف ، ثبت تفريطو َب حفظو 

 
  ألهنم اشتهركا ٖبلف الوعد ، كاستثُب من ىذه القاعدة تضمْب الصناع ،

 فيضمنوف ما تلف عندىم  ،كاإلمهاؿ فيما عندىم من الثياب كالنعاؿ كغّبىا
.  نكاالن ٥بم

 
 كمن ا٤بعلـو أف الوكيل مؤٛبن . 
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 من تطبب وال يعلم منو طب فهو ضامن  -69
 
  كابن ماجو بسند ، كا٢باكم ،  ينكالدارقط، كىو حديث ركاه أبو داكد

  .حسن عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده مرفوعان 
 
  أك أتلف منو عضوان من ، فعاِب مريضان فأىلكو ، فمن ادعى أنو طبيب

فعليو الدية إذا مل يكن لو بالطب علم يؤىلو لنوع ا٤برض الذل ، أعضائو 
 . فطبيب العيوف ال يعاِب القلب مثالن ، قاـ بعالجو 
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 المؤمنون تتكافأ دماؤىم وىم يد على من -70
سواىم ويسعى بذمتهم أدناىم 

 
  كأٞبد بسند ، كابن ماجو ،  مكالنسائ، كىو نص حديث ركاه أبو داكد

 .صحيح عن قيس بن عباد 
 
  كغّب ، كالديات ، كالقصاص ، فا٤بسلموف سواسية َب ا٢بقوؽ العامة

 . ذلك رجاالن كنساء
  كبذلك ال يقتل مسلم بكافر لعدـ التكافؤ .

 
  كـر اهلل م علفكأٞبد ع،  مكالنسائ، كا٢باكم ، فقد ركل أبو داكد 
 . [أال ال يقتل مؤمن بكافر]:  قاؿ ق أف رسوؿ اهلل قكج
 
 أما إف سرؽ مسلم ماؿ كافر فإنو يقطع بو . 

 
 كلو قتل الرجل ا٤بسلم ا٤برأة ا٤بسلمة قتل هبا . 
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  كىم يد على من سواىم كىو قولو تعاىل :

 کگگگگ(التوبة:ٚٔ) . 
كليس فيهم ، ، يعِب أف أدىن رجل أك امرأة منهم  كيسعى بذمتهم أدناىم

بشرط أف يكوف عاقالن ، كأعلى رجل منهم َب إعطاء عهد األماف ، دين 
فإف أعطى ، أك دفع ضركرة ، يعرؼ ما يَبتب عليو ىذا العهد من خطورة 

كجب على ، رجل مسلم رجالن من الكفار عهدان على حفظ نفسو كمالو 
 . ا٤بسلمْب ٝبيعا أف يوفوا لو بذلك
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 الرخص ال تناط بالشك -71
 
  فيجب إٛباـ الصالة على من شك َب جواز القصر .

 
 كجيب غسل الرجلْب ٤بن شك َب جواز ا٤بسح . 
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ء رضاً بما يتولد منو ي الرضا بالش-72
 
  فال ، فزاد بعد ذلك العيب ، فإف رضى أحد الزكجْب بعيب صاحبو

.  خيار لو
 
  فهو ىدر ال شىء فيو، فسرل ا١برح ، لو قطعت يد َب قصاص . 

 
  مل يفطر، لو سبق ماء ا٤بضمضة أك اإلستنشاؽ إىل جوفو كمل يبالغ . 
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 السؤال معاد فى الجواب -73
 
  كاف إقراران ، فقاؿ نعم ، فلو قيل على كجو االستخبار أطلقت زكجتك

 . كلو كاف كاذبا، بو يؤاخذ بو َب الظاىر 
 
 كٝبيع مسائل اإلقرار داخلة فيها  :

 
  أك قيل أكليس عليك كذا ، فقاؿ نعم ، فإذا قيل لو ىل عندؾ كذا ،

 . فهو إقرار، أك قاؿ أجل َب الصورتْب ، فقاؿ بلى 
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 كان أكثر فضاًل   ما كان أكثر فعالً -74
 
  أصلو قولو لعائشة  ركاه  . [أجرك على قدر نصبك]: ا

 . مسلم 
  لزيادة النية كالتكبّب كالسالـ، كمن ٍب كاف فصل الوتر أكىل من كصلو  .

 
  كمضجعان على ، كصالة النفل قاعدان على النصف من صالة القائم

:  ، استثُب من ىذه القاعدة  بعض الصور النصف من القاعد
  .الصالة مرة َب ٝباعة أفضل من فعلها كحده ٟبسا كعشرين مرة- 
  .القصر أفضل من اإلٛباـ بشرطو- 
كاألكؿ أفضل تأسيا بفعلو ، كأكثرىا ثنتا عشر ، الضحى أفضلها ٜباف - 
.  
ألنو ، كإف طاؿ ، قراءة سورة قصّبة َب الصالة أفضل من بعض سورة - 

  .ا٤بعهود من فعلو 
  .مع أهنا أقصر من غّبىا، صالة الصبح أفضل من سائر الصلوات - 
 . ٚبفيف ركعٌب الفجر أفضل من تطويلها- 
 



 كنوز الفقو                                                          القواعد 
 

98 

 

 أفضل من القاصر ي المتعد-75
 
  عن ابن عباس ا أف رسوؿ اهللمن مشى فى حاجة ]:   قاؿ

ركاه الطرباىن َب األكسط  . [أخيو كان خيراً لو من اعتكاف عشر سنين
:-  كلفظ ا٢باكم، كا٢باكم كصححو 

أفضل من أن يعتكفا ، ألن يمشى أحدكم مم أخيو فى قضاء حاجتو ]
  .[فى مسجدى ىذا شهرين

 
  ألنو ، كمن ٍب فالقائم بفرض الكفاية لو مزية على القائم بفرض العْب

 . أسقط ا٢برج عن األمة
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 الفرض أفضل من النفل -76
 
 كغّبه عن حديث رسوؿ اهلل مركل البخار  فيما يركيو عن ربو تعاىل 
  .[ مما افترضو عليويَّ  بأحب إليوما تقرب إلى عبد]:  قاؿ

 
 كاإلبتداء أفضل لقولو ، بتداء السالـ سنة كالرد كاجب إ:  كاستثُب  :
 . [وخيرىما الذى يبدأ صاحبو السالم]
 
 ( العدل واجب ، والفضل سنة) :  ككذا استثُب ما كاف ُب قاعدة  ،

. حيث الفضل أفضل من العدؿ 
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 الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من -77
المتعلقة بمكانها 

 
 فصالة ا١بماعة َب خارج ا٤بسجد أفضل من صالتو فذان داخل ا٤بسجد  

 
  ألف فعلها َب البيت ، صالة النافلة َب البيت أفضل منها َب ا٤بسجد

بل صالة النافلة َب البيت أفضل منها َب مسجد رسوؿ ، فضيلة تتعلق هبا 
 .  أما التضعيف فا٤بقصود بو الفرض ،اهلل 

 
  كصالة ا٤برأة َب بيتها أفضل من صالهتا خلف رسوؿ اهلل َب 

.  مسجده
 
  فلو ، كالقرب من الكعبة مستحب ، كمنها الرمل َب الطواؼ مستحب

كمل ديكنو الرمل مع القرب كأمكنو مع البعد ، منعتو الزٞبة من ا١بمع بينهما 
 . فاحملافظة على الرمل مع البعد أكىل
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 الواجب ال يترك إال لواجب -78
 
  فقطع اليد َب السرقة لو مل جيب لكاف حرامان.   
  ككجوب أكل ا٤بيتة للمضطر . 
  ٤با فيو من قطع عضو ككشف  ،كا٣بتاف للذكور لو مل جيب لكاف حرامان 

.  عورة كالنظر إليها
  العودة من قياـ الثالثة إىل التشهد األكؿ جيب ٤بتابعة اإلماـ إذا فعلو

 . كال جيوز فعلو لإلماـ ا٤بنفرد ألنو ترؾ فرض لسنة، اإلماـ 
 
  كلو مل يشرع مل جيز، كاستثُب من ذلك النظر إىل ا٤بخطوبة ال جيب  .
  كلو مل يشرع لكاف مبطالن للصالة، ككذا قتل ا٢بية َب الصالة ال جيب  .
  كلو مل يشرع مل جيز ، كمنها زيادة ركوع َب صالة الكسوؼ ال جيب .
  كيؤخذ من ىذه القاعدة أف الصالة َب صف شرع فيو قبل إٛباـ صف

 حٌب يسد مكلكن يؤمر أحدىم بالتخط، يلة ا١بماعة ضأمامو ال حُيَصِّل ؼ
فلوال أنو كاجب إلٛباـ ،  مكركه أك حراـ م، كأصل التخط الفرجة الٌب أمامو

فتعْب أف يكوف ٢بصوؿ ، كليس ىو كاجبان لصحة الصالة ، الصف مل جيز 
 . الفضيلة
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  ما أوجب أعظم األمرين بخصوصو-79
 ال يوجب أىونهما بعمومو 

 
  فإف أعظم األمرين ، فال جيب على الزاين التعزير با٤بالمسة كا٤بفاخذة

 . كىو ا٢بد قد كجب
 
  كىو أعظم ، فإنو قد أكجب الغسل ، كخركج ا٤بِب ال يوجب الوضوء

 . األمرين
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 ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط -80
 
  فال يصح أف ينذر على نفسو صالة : ك٥بذا ال يصح نذر الواجب

  .أك صياـ رمضاف مثالن ، الظهر 
 
  كيقع ، سقط قولو بألف ، كلو قاؿ طلقتك بألف على أف يل الرجعة

، كمن  فكاف أقول، كالرجعة بالشرع ، ألف ا٤باؿ ثبت بالشرط ، رجعيان 
 .  يطلق بعوض فال رجعة لوما٤بعلـو أف الذ

 
  ألف عتقو ، ال يقع عنها ، كنول عتقو على الكفارة ، كلو اشَبل قريبو

.   كالعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعو كاختيارهم ،بالقرابة حكم قهر
 
  ألنو ، تطوع أك نذر كقع عن حجة اإلسالـ بكمن مل حيج إذا أحـر

كاألكؿ ، ككقوعو عن التطوع كالنذر متعلق بإيقاعو عنهما ، يتعلق بالشرع 
 . أقول
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 الغالب معتبر والنادر ال حكم لو -81
 
 أما احملرمات ، ألنو الغالب الكثّب ، األصل َب األشياء ا٢بل :  فقو٥بم

.  فمحصورة معدكدة
 
 كاألصل َب األشياء  ألنو الغالب الكثّب، األصل براءة الذمة :  كقو٥بم ،

.  الطهارة
 
 كلكن ىناؾ مسائل حيكم فيها بالنادر دكف الغالب منها  -:
كقد جاءت ، كالنادر سالمتها ، الغالب على ثياب الصبياف النجاسة - 

  . حامال أمامةالسنة بصالتو 
كمع ، كالنادر شغلو معو ، الغالب القرء الواحد َب العدة لرباءة الرحم - 

 . ذلك مل حيكم الشرع بو حٌب ينضم إليو قراآف
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 المشغول ال يشغل -82
 
  مل جيز أف يستأجره تلك ا٤بدة ، فلو استأجر إنسانان شهران ٣بدمة ا٤بنزؿ

.  ٣بياطة ثوبو أك ٣بدمة دكابو
 
  مل جيز ألحد أف يقطع عليو ، كمن كاف مشغوالن بذكر أك قراءة قرآف

 . كيشغلو ٕبديث ٠بر، ذلك 
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 الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة -83
 
 مع كجود الويل ا٣باص كأىليتومك٥بذا ال يتصرؼ القاض   .

 
  أك للحاكم ، كلو آذنت للويل ا٣باص أف يزكجها بغّب كفء ففعل صح

. مل يصح 
 
  كليس لإلماـ ، كالعفو عن الدية ، كللويل ا٣باص استيفاء القصاص

. العفو عن الدية 
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  االشتغال بغير المقصود إعراض-84
 عن المقصود 

 
  فَبدد ساعة ، كال يقيم فيها ، ك٥بذا لو حلف ال يسكن ىذه الدار

.  كالتهيوء ألسباب التعلة ال حينث، كإف اشتغل ٔبمع متاعو ، حنث 
 
 أك اشَبيت ،  عند لقائو بكم اشَبيت مكلو قاؿ طالب الشفعة للمشَب

 .  بطل حقو ،رخيصان 
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 الميسور ال يسقط بالمعسور -85
 
 مستنبطة من قولو  :[إذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم] . 

. ركاه مسلم 
 
  كالقادر  ،جيب غسل الباقى جزمان ، فإذا كاف مقطوع بعض األطراؼ 

كالقادر على بعض الفاٙبة ، يسَب القدر ا٤بمكن ، على سَب بعض العورة 
.  يأتى بو

 
 خرج عن ىذه القاعدة مسائل منها  -:
. بل ينتقل إىل البدؿ ، كاجد بعض الرقبة َب الكفارة ال يعتقها - 
 . ال يلزمو إمساكو، كالقادر على صـو بعض يـو دكف كلو - 
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 كل من َعِلم تحريم شىء وجهل ما يترتب -86
عليو لم يفده ذلك 

 
  حيد إذا ، كجهل كجوب ا٢بد عليهما ، فمن علم ٙبرًن الزنا أك ا٣بمر

 . زىن أك شرب ٟبران 
 
 جيب القصاص ،  كجهل كجوب القصاص  ،ككذا لو علم ٙبرًن القتل

 . عليو لو قتل
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 اإلسالم يجب ما قبلو فى حقوق اهلل دون -87
  يما تعلق بو حق آدم

 
  كضماف ا٤باؿ، كالقصاص.  

 
 ُب رقبتو دـ ُأخذ منو  فمن أسلم كعليو دين أك .

 
 أما حق اهلل تعاىل فقد عفا اهلل تعاىل عنو بدخولو اإلسالـ . 
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  الصريح ال يحتاج إلى نية -88
م إال بنية زِ والكناية ال ُتلْ 

 
 ىو اللفظ ا٤بوضوع ٤بعُب ال يفهم منو غّبه عند اإلطالؽ كيقابلو الصريح 

.  الكناية
 كالصريح مراتب  -:
فهو ، مع الشياع عند العلماء كالعامة ، ما تكرر قرآنان كسنة : إحداىا - 

.   كلفظ الطالؽ صريح قطعان 
  .كالسراح، غّب الشائع كلفظ الفراؽ :  الثانية
  فلفظة الطالؽ الصريح يقع كال تفيد نيتو  .

أما الكناية كأف يقوؿ ٥با حبلك على غاربك فهو  كناية ينظر فيها إىل نية 
.  الرجل
 أك ملكتك، بعتك :  فالصريح َب البيع مثل.  
قبلت، رضيت ، اشَبيت :  كالصريح َب القبوؿ.   

  .أك اخَب، إٔبتك بكذا ، خذه بكذا :  كالكناية
 أك سلفتك، أقرضتك :  الصريح َب القرض.  



 كنوز الفقو                                                          القواعد 
 

112 

 

 أك سلبت، أك حبست ، أكقفت :  الصريح َب الوقف.  
 أك ، أف يقوؿ أريد نكاحك إذا انقضت عدتك :  الصريح َب ا٣بطبة

  .نكحتك
  .إف اهلل سائق إليك خّبان – من جيد مثلك – رب راغب فيك :  كالتعريض

 كالسراح ،كالفراؽ، الطالؽ :  الطالؽ صرحيو .  
  . بأىلكم، إ٢بق ، حرة ، حراـ ، بائن ، برية أنت خلية:  كالكناية
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 الشرط إنما يتعلق باألمور المستقبلة -89
 
  ألنو خرب عن ماض فال ، فهو قاذؼ ، يا زانية إف شاء اهلل : فلو قاؿ

.  يصح تعليقو با٤بشيئة
 
  حنث، كاهلل ما فعلتو إف شاء اهلل : كمن قاؿ . 
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 ال ينسب للساكت قول -90
 
  فلو سكتت الثيب عند اإلستئذاف َب النكاح مل يقم مقاـ اإلذف 

 
  كسكت عنو ضمنو ، كلو رأل السيد عبده يتلف ماالن لغّبه .

 
 كإذا سكت احملـر كقد حلقو ا٢بالؽ مع القدرة على منعو لزمتو الفدية . 
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  كل من وجب عليو شىء ففات-91
لزمو قضاؤه 

 
:-  إال فى مسائل

  فإنو إذا فاتو منو شىء ال يتصور قضاؤه، من نذر صـو الدىر.  
 فصالىا ، فأخَّر كاحدة ،  الصلوات َب أكائل أكقاهتا مإذا نذر أف يصل

.  َب آخر الوقت
  فملك عبيدان كأخَّر عتقهم حٌب مات ، إذا نذر أف يعتق كل عبد ديلكو

.  مل يعتقوا بعد موتو ألهنم انتقلوا إىل كرثتو
  ءمففاتو من ذلك ش، إذا نذر أف حيج كل سنة من عمره.   
  كال يثبت َب الذمة، رد السالـ إذا فاتو ال يقضى  .
 الفرار من الزحف ال قضاء فيو كال كفارة . 
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 من لزمتو نفقتو لزمتو فطرتو -92
 
  ككالدة كغّبىم، ككالد ، كخادـ ، ككلد ، من زكجة  .

 
  لزمو إخراج زكاة الفطر عنهم ، فمن لزمتو النفقة عليهم .

 
  كالفقّب ، كزكجة األب ، كزكجة القريب ، القريب : كيستثُب من ذلك

 . فطرتو ال، فهؤالء على ا٤بسلمْب نفقتو ، من غّب األقارب 
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 فهو ربا مشروطاً  كل قرض جر نفعاً -93
 
  فإذا مل  إذا اشَبط الدائن أل منفعة دنيوية مقابل قرضو يكوف ربان ،

فزاده ا٤بدين من تلقاء نفسو مبالغة َب ، يشَبط الدائن الزيادة على الدين 
 . إكرامو فال بأس بو

 
 عن جابر بن عبد اهللمركل البخار  كان على رسول اهلل :   قاؿ
ي  وزادني ، حق فقضان. 

 
 عن أيب رافع م كالنسائمكأخرج الَبمذ   أف النىبقاؿ   :
 . [خياركم أحسنكم قضاء للدين]
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 الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل -94
 
 عن جابر م٤با ركاه مسلم كالنسائ   : هنر رسوؿ اهلل عن بيع 

   .ال يعلم كيلها بالكيل ا٤بسمى من التمر، الصُّرْبة من التمر 
  فال جيوز بيع جنس ٔبنسو ، كالصربة ما ٝبع من الطعاـ بال كيل كال كزف

كأحدمها ٦بهوؿ ا٤بقدار فهذا ، كزبيب بزبيب ، كقمح بقمح ، كتمر بتمر 
.  يكوف ربان 

 
 دة بن الصامت ػافعن أيب عبكؿ اهلل ػ أف رس الذىب ]:  قاؿ

والتمر ، والشعير بالشعير ، ر بالبر بوال، والفضة بالفضة ، بالذىب 
مثالً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت ، والملح بالملح ، بالتمر 

 . ملػػركاه مس . [ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
 
  فهذا نص على كجوب شرطْب إذا ٛباثلت األصناؼ كىى  :
. كالقبض َب اجمللس ، ا٤بثلية َب الوزف كالكيل - 
 كىو القبض َب اجمللس :فإذا اختلفت األجناس فهناؾ شرط كاحد  . 
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 اإلكراه الحالل ال يفقد الرضا بالعقد -95
 
 كبغّب حق، ٕبق :  اإلكراه نوعاف . 

 

 كإكراه ا٤بدين القادر على كفاء دينو : إكراه بحق  .
 . كإكراه ا٤برتد على اإلسالـ                   

 أك ٞبلو على بيع ،  كاإلكراه على اغتصاب حق الغّب : إكراه بغير حق
  .ما عنده دكف رضاه

  كىذا النوع ينقسم إىل  :
منها   كىو الذل يكوف بالتهديد بإتالؼ النفس أك عضو  :إكراه ملجئ- 

.  أك بقتل من يهم اإلنساف أمره، أك بإتالؼ ٝبيع ا٤باؿ 
 كىو ما دكف ذلك فإف كاف اإلكراه مشركعا :يء وإكراه غير ملج- 

٤بصلحة راجحة أك ضركرة ملحة أك دفعان لعدكاف كاف العقد ا٤بَبتب عليو 
 . صحيحان نافذان 
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  كل ما جاز بيعو منفردا جاز -96
استثناؤه من المبيم 

 
  أل ، كاستثُب منو شجرة موز أك أكثر بقراراىا ، فإذا باع الرجل بستانان

.  بذلك صح البيع م ا٤بشَبمكرض، باألرض الٌب زرعت فيها 
 
  كعْب ، كاستبقى لنفسو منها حجرة أك حجرتْب ، كإذا باع الرجل داره

.  ما استثناه َب العقد صح البيع 
 
  كاألشياء الٌب ال جيوز بيعها منفردة مثل بيع عضو من أعضاء ا٢بيواف ،

 . كاف ٦بهوالن  أك ما
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 ما جاز إجارتو جازت إعارتو -97
 
 من األمور ا٤بستحبة شرعان ألهنا من باب التعاكف على الرب اإلعارة 

.  رب ١بلب احملبة بْب الناس ؾ اؿجكتفرم
  كقد تكوف كاجبة إذا كاف ا٤بستعّب مضطران كَب حاجة ملحة إليها ٢بفظ

.  دينو أك نسلو أك عرضو أك مالو
  كقد تكوف حرامان إذا كاف فيها إعانة على معصية  .
 كقد تكوف مكركىة إذا كاف فيها إعانة على مكركه  .

 
 ىى ٛبليك ا٤بنافع ا١بائزة بعوض معلـو: واإلجارة  . 

 
  أما ما تذىب عينو باإلنتفاع ،  ىى ٛبليك ا٤بنافع بغّب عوض :واإلعارة

 . بو كالطعاـ فليس فيو إعارة
 
 فإف تلف منها ،  يعِب مردكدة إىل صاحبها كما أخذىا : والعارية مؤداة

.  أك تعويض صاحبها فرط أـ مل يفرط، شىء فعليو إصالحو 
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 الساقط ال يعود -98
 
  يعِب أف ا٤برء إذا أسقط حقان من ا٢بقوؽ الٌب جيوز لو إسقاطها يسقط

 . كبعد إسقاطو ال يعود، ىذا ا٢بق 
 
  فليس لو أف يطالبو بو بعد ، كمن أسقط بعض دينو أك كلو عن دائنو

 . كمن أسقطت حقها َب القسم بينها كبْب ضرائرىا كذلك، ذلك 
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 مسلم إال بطيب نفس يء ال يحل مال امر-99
 
  كا٢باكم بسند حسن، كأٞبد ، ق الدارقطِب ركاكىذا نص حديث . 

 

  قاؿ تعاىل   ٹڤڤڤڤڦ  ڦ

  ( .ٜٕ:النساء)ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
 
 كاستثُب منو  : 
  .أخذ الزكاة كرىان ٩بن أىب أف خيرجها ٤بستحقيها- 
الشفعة ٤بن يستحقها - 
كالزكجة ما يكفيهم من طعاـ ٩بن ، كالقريب ا٤بعسر ، يؤخذ للمضطر - 

.  ٘بب عليو نفقتهم
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  ي ألحقوا الفرائض بأىلها فما بق-100
فألولى رجل ذكر 

 
 متفق عليومحديث نبو  . 

 

  يفيد بالبدء بأصحاب الفركض اإلثُب عشر .
 بشرط  فإف بقى شىء من الَبكة بعد ذلك يستحقو أقرب الورثة للمتوُب

 . أف يكوف ذكران 
 فإف استوكا اشَبكوا َب إرث ما تبقى . 
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ة لوارث ــــــ ال وصي-101
 
  عن عمرك بن خارجة أف رسوؿ اهلل  إن اهلل أعطى ]:  قاؿ

 ،   ، كابن ماجوأبو داكد ركاه  .[كل ذى حق حقو فال وصية لوارث
 . كالَبمذم

 
  كقد كانت الوصية للوالدين كاألقربْب كاجبة لقولو تعاىل :
      ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 . (ٓٛٔ:البقرة)ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ
 
  كبقى حكمها ، كبآيات ا٤بواريث ، ٍب خصصت الوصية هبذا ا٢بديث

للوالدين كاألقربْب الذين ال يستحقوف ا٤بّباث كاألب الكافر كاألـ الكافرة 
.  كالقريب احملجوب عن ا٤بّباث بسبب من األسباب ا٤بشركعة
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 [وال وصية لوارث] مكا٤بعُب ال يوص،  ناىية ال حيتمل أف تكوف 
 نافية أل ال كصية لوارث جائزة الكحيتمل أف تكوف ، ء مثو بشرأحدكم لوا

 . بعد تشريع ا٤بواريث
 
  كقاؿ فريق ، كعليو فالوصية للوارث قاؿ عنها بعض الفقهاء أهنا باطلة

ا أف النيب كاحتجوا ٗبا ركاه ابن عباس ، آخر أهنا تنفذ لو أجازىا الورثة 
ركاه الدارقطِب  .[ال تجوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة]:   قاؿ 

 . كحسنو
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كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنو - 102
 يحرم حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث

 
 فاألقرب حيجب األبعد مطلقان ، فاإلبن حيجب ابن اإلبن  .
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 األخوات مم البنات َعَصَبة -103
 
  أك أخوات شقيقات مع البنت أك ، يعِب إذا كاف ىناؾ أخت شقيقة

أك أخت ألب أك أخوات ألب مع البنت أك بنت ، بنت اإلبن يكن عصبة 
.  اإلبن يكن معا أيضا عصبة

. م  من الَبكة يقسم بينهم على التساكميعِب يأخذف الباؽ
 
  ركل ا١بماعة إال مسلمان عن ىزيل بن شرحبيل سئل أبو :  قاؿ

كلألخت ، لإلبنة النصف :  ، فقاؿ كأخت، كابنة ابن ، موسى عن ابنتو 
كأخرب بقوؿ أيب موسى  فسئل ابن مسعود . كائت ابن مسعود ، النصف 

 فيها ٗبا قضى النيب مأقض، كما أنا من ا٤بهتدين ، لقد ضللت إذان :  فقاؿ
  : مكما بق، كإلبنة اإلبن السدس تكملة الثلثْب ، للبنت النصف 

 . فلألخت
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 ء قبل أوانو ي من استعجل الش-104
عوقب بحرمانو 

 
  ُمنع من ا٤بّباث ، فمن قتل مورثو عمدان لّبث فيو 
  كمن طلق امرأة َب مرض موتو بغّب رضاىا ليحرمها من ا٤بّباث كمات

 . قبل انقضاء عدهتا فإهنا ترثو
 

 :- ولهذه القاعدة استثناءات منها
  ككجب على الورثة سداده من ، لو قتل صاحب الدين ا٤بدين حل دينو

 فإف مات  ،كذلك ألف الشرع جعل للدين أجال ماداـ ا٤بدين حيان ، مالو 
 .  ككجب سداد الدين ،انقطع األجل شرعان 

 لو أف امرأة شربت دكاء لتحيض فحاضت مل تقض الصالة . 
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  كل المسلم على المسلم حرام -105
دمو ومالو وعرضو 

 
  ىى بعض حديث لرسوؿ اهلل ركاه اإلماـ مسلم عن أيب ىريرة  . 

 

  كالعرض، كا٤باؿ ، كمفهـو القاعدة أف ا٤بسلم معصـو الدـ  .



 كنوز الفقو                                                          القواعد 
 

131 

 

 لو ي من ال ولي السلطان ول-106
 
 عن عائشة مىى بعض حديث ركاه الَبمذ  ا عن رسوؿ اهلل . 
 ووالية عامة، والية خاصة :  الوالية نوعان.  
.  كَب ا٤باؿ فقط  ، تكوف َب النفس كا٤باؿ معان الوالية الخاصة- 
كىى ، كالنفس كا٤باؿ ،  ىى ما تكوف َب الدين كالدنيا والوالية العامة- 

كسد ، كيناط هبا ٘بهيز ا١بيوش ، كالية اإلماـ األعظم إىل كالية نوابو ككالتو 
.  كٞباية الدين، كإقامة ا٢بدكد ، الثغور 

 
  إذ ليس للحاكم ، كالوالية ا٣باصة عند الفقهاء أقول من الوالية العامة

ككذلك ليس لو أف يتصرؼ َب ماؿ ، مثالن أف يزكج الصغّبة مع كجود كليها 
.  اليتيم أك أف يزكجو عند كجود كليو

 
  كللويل العاـ كىو السلطاف أك من يقـو مقامو التدخل با٤بنع َب الشؤكف

فهو ، ا٤بتعلقة بالوالية ا٣باصة إذا الحظ فيها تقصّبان أك ضياعان للمصلحة 
كلو ا٢بق َب عزؿ ، ديلك حق اإلشراؼ العاـ على سائر الواليات ا٣باصة 

.  األكصياء كاألكلياء إذا ثبتت خيانتهم
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 كل شرط ليس فى كتاب اهلل باطل -107
 
 كمسلم أف رسوؿ اهلل مركل البخار كل شرط ليس فى ]:   قاؿ

 . [كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة شرط
  
 ما تشَبطو الزكجة عند العقد عليها ٩با  فالشركط الٌب جيب الوفاء هبا مثل

كأف حيسن ،  كأف يعطيها مهرىا كامال  ،كرغب فيو، حث عليو الشرع 
، ككأف يشَبط عليها أف تطيعو ما  كأف ينفق عليها با٤بعركؼ، معاشرهتا 

 . أطاع اهلل كأف ٙبفظو َب مالو كعرضو
 
  ركل ا١بماعة عن عقبة بن عامرقاؿ رسوؿ اهلل :   قاؿ  :
.  [أحق الشركط أف يوَب بو ما استحللتم بو الفركج]
 
  كال يستحب كأف يشَبط عليها أف ، كىناؾ شركط ال جيب الوفاء هبا

.  أك اشَبطت عليو أف يطلق امرأتو األخرل، تنفق عليو 
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  كىناؾ شركط اختلف فيها مثل أف تشَبط الزكجة على زكجها أال يتزكج
.  أك اشَبطت أال تسافر معو، أك اشَبطت أف تبقى َب منزؿ أبويها ، عليها 
 حناؼ يركف الزكاج صحيحان كىذه الشركط ملغاة لقولو األفالشافعية ك
المسلمون على شروطهم إال شرطاً ]:  كمسلم م فيما ركاه البخار

 .  كىذه الشركط ٙبـر ا٢بالؿ . [أحل حراماً أو حرم حالالً 
 
  كيرل ا٢بنابلة ككثّب من الفقهاء كجوب الوفاء ٗبثل ىذه الشركط لقولو

.  (ٔ:المائدة) ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک : تعاىل 
 . [أحق الشروط أن يوفى بو ما استحللتم بو الفروج]:  كلقولو 
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 كل محدثة بدعة -108
 
 كا٢باكم كصححو ،  كأبو داكد  ،كىى جزء من حديث ركاه ابن ماجو

.  ككافقو الذىيب
 

:  والبدعة تعتريها أحكام الشريعة الخمسة
 الذل يفهم بو كتاب اهلل ،  كاإلشتغاؿ بعلم النحو : فالبدعة الواجبة ،

  .كسنة رسوؿ اهلل 
 كا٣بوض َب القدر: والبدعة المحرمة .  
 كمثل صالة ،  كبناء القناطر  ، مثل إحداث ا٤بدارس: والبدعة المندوبة

.  الَباكيح ٝباعة َب ا٤بسجد
 كتزكيق ا٤بصاحف،  مثل زخرفة ا٤بساجد : والبدعة المكروىة.  
 كا٤بشارب ،  مثل التوسع َب اللذيذ من ا٤بآكل : والبدعة المباحة ،

 . كا٤بالبس
  



 كنوز الفقو                                                          القواعد 
 

135 

 

  كقد قاؿ رسوؿ اهلل من سن سنة حسنة ]:  فيما ركاه مسلم كغّبه
  .[فلو أجرىا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

  فالبدعة َب ا٢بديث قد فسرىا ا٢بديث نفسو حيث قاؿ رسوؿ اهلل 
تمسكوا ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ،  يفعليكم بسنت]:  فيو

فإن كل ، وإياكم ومحدثات األمور ، وعضوا عليها بالنواجذ ، بها 
 . [وكل بدعة ضاللة، محدثة بدعة 

 
  كسنة ، فالبدعة ا٤بذمومة ىنا ىى فعل شىء خالؼ ما عليو كتاب اهلل

 . كليست أل بدعة، كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب ،  رسوؿ اهلل 
 
 فاألمور الدينية مبنية على اإلتباع ، أما األمور الدنيوية فمبنية على 

اإلبتداع ، كاألمور الدنيوية مثل ٝبيع اإلخَباعات ا٢بديثة إذ لوال اإلبتداع 
. كإعماؿ العقوؿ ما كجدت 
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  الزكاة ال تجوز على األصول -109
وال على الفروع 

 
  كاألمهات كا١بدات كإف ، كإف علوا ، األصوؿ ىى اآلباء كاألجداد

 . كإف نزلوا،  كأكالد األكالد  ،كالفركع ىم األكالد، علوف 
 
 كاألعماـ ،  كاألخوة كاألخوات م ،أما سائر األقارب كىم ا٢بواش

فيجوز إعطاؤىم من الزكاة إف ، كأكالدىم ، كاألخواؿ كا٣باالت ، كالعمات 
.  كىم أكىل، كانوا مستحقْب 

 
 عن سلماف بن عامر مفقد أخرج الَبمذ  أف رسوؿ اهلل قاؿ   :
:  انــــــم اثنتـــــوىى على ذى الرح، ة ـــــدقة على المسكين صدقـــــــالص]

 . [ة وصلةــــصدق
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 فيما سقت السماء العشر وفيما سقى -110
بالنضح نصف العشر 

 
 من حديث ابن عمر مأخرج البخار أف رسوؿ اهلل ا قاؿ   :
وما سقى بالنضح ، أو كان َعَثريّا العشر ، فيما سقت السماء والعيون ]

  . [نصف العشر
 كا٤براد بالسماء ا٤بطر . 
 ىو الذل يشرب بعركقو من غّب سقىمكالعثر  . 
 ك٫بوه من اآلالت، بالدلو :  كالنضح . 
 فالزركع كالثمار الٌب تسقى با٤بطر كالعيوف من غّب كلفة كال مشقة فيها

  ، كالوسق ستوف صاعان ، إذا بلغت نصابان مقداره ٟبسة أكسق ، العشر 
. م كالصاع قدحاف بالكيل ا٤بصر

 كما سقى منها باآلالت ففيو نصف العشر  .
 فعليو ،  كنصف بغّب كلفة  ،كإف سقيت األرض نصف الوقت بكلفة

.  ثالثة أرباع العشر
  فا١بمهور على اعتبار األكثر، كإف سقيت بأحدمها أكثر  .
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  ما حرم استعمالو من الذىب والفضة -111
تجب فيو الزكاة 

 
 فيحـر استعما٥بما للرجل كا٤برأة َب ا٤بأكل كا٤بشرب.  

 
  كالتماثيل مثالن ، كجيوز للمرأة ا٤بلبوس منهما دكف غّبه  .

 
 فإف حسن الصنع كبراعة الصياغة ،  ال بوزنو مكيقدر النصاب بقيمة ا٢بل

 . ترتفع بقيمتها
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 كل مال نام فهو وعاء للزكاة -112
 
 كإف ادخره ، أك القابل للنماء ،  ميعُب أف الزكاة تكوف على ا٤باؿ الناـ

 كا٤بسكن  ، أما ا٤باؿ ا٤بستهلك للحوائج الضركرية، صاحبو بغّب مناء 
.  كا٤بركب فال زكاة فيو

 
  فال زكاة فيو ، فإف كاف لو ماؿ أعده ليصرفو َب استعماالتو الشخصية ،

.  كلو بلغ النصاب كمر عليو ا٢بوؿ
 
 عن أيب ىريرة مفقد ركل اإلماـ أٞبد كالبخار قاؿ رسوؿ اهلل :   قاؿ
:  [ال صدقة إال عن ظهر غنى] . 
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قد تتبعض األحكام بحسب تفاوت - 113
 أســـــــبابها

 
  فإف شهد رجل كامرأتاف بالسرقة على رجل 
 أك شهد رجل عدؿ ، كحلف معو صاحب ا٢بق 

فإف السرقة تثبت ، كيغـر السارؽ ما سرقو ، كلكن ال تُقطع يده ، ألف 
. القطع البد فيو من شهادة رجلْب 

 ككذلك إذا أقر بالسرقة مرة كاحدة ثبت ا٤باؿ دكف القطع ، ألنو البد 
. للقطع من اإلقرار مرتْب 

 
 ككذا الولد   :

 .يتبع أباه ُب النسب  -
 .كيتبع أمو ُب ا٢برية أك الرؽ  -
 .كيتبع ُب الدين خّب األبوين دينان  -
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إذا تزاحمت المصالح ُقدِّم األعلى منهما - 114
فيقدم الواجب على المستحب 

وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها 
 ُقدِّم األخف منها

 
 ما ]:  فالواجب مقدـ على ا٤بستحب ، لقولو ُب ا٢بديث القدسي

 . [تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضتو عليو

 ُب خرؽ السفينة  كقصة ا٣بضر :
إما أف يقتل الغالـ كىو مفسدة ، كبْب إرىاؽ األبوين بالكفر كىو  -

 .مفسدة أعظم ، فارتكب األخف 
ككذلك خرؽ السفينة مفسدة كذىاب السفينة مفسدة أعظم ،  -

 .فارتكب األخف منهما 
 
 كجيب تقدًن طاعة اهلل تعاىل على طاعة كل أحد ، فال يطيع كالديو ُب 

. منعهما لو من ا٢بج الواجب مثالن 
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إذا تعذر معرفة من لو الحق - 115
 ُجعل كالمعدوم

 
 فإذا علمنا أف ا٤باؿ ملك للغّب ، كلكن تعذر علينا معرفة ىذا الغّب 

. جعلناه كا٤بعدـك ، كصرؼ ا٤باؿ بأنفع األمور لصاحبو 
 
 ككذا ا٤بفقود كىو اإلنساف الذم انقطع خربه ، فلم يعرؼ لو حياة كال 

موت ، كمضت ا٤بدة الٍب قدرىا الفقهاء كمل يعد ، ُقسِّم مالو بْب كرثتو 
. ا٤بوجودين كقت ا٢بكم ٗبوتو 
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من سبق إلى المباحات  - 116
 فهو أحق بها من غيره

 
  كالسبق إىل إحياء األراضي ا٤بوات فإذا أحياىا ٕبفر بئر أك زرع فهي لو 
 قاؿ  : [من أحيا أرضاً ميتة فهي لو] . 

 كعن أ٠بر بن مضرس أف رسوؿ اهلل  من سبق إلى مالم ]:  قاؿ
. ركاه أبو داكد  . [يسبق إليو مسلم فهو أحق بو

كالسبق إىل صيد الرب أك البحر ، أك قطع ا٢بطب ، أك كمن سبق إىل ركاز 
.  كىو ا٤باؿ ا٤بدفوف ُب األرض الذم ال يعلم لو صاحب 
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من ال يعتبر رضاه في عقد - 117
 أو فسخ ال يعتبر علمو

 
 ، فا٤برأة مثالن لو طلقها زكجها كىي مل تعلم بالطالؽ حٌب انتهت العدة 

ٍب قاؿ ٥با إف عدتك قد انقضت ألين قد طلقتك منذ ثالثة أشهر أك أربعة  
فماذا يُقاؿ ٥با ؟ علمِك ليس بالـز ألنك لو علمِت . ما علمت : قالت 

. كعارضِت مل تقبل معارضتك 
 
  فالقاعدة ىذه أن كل ماال يعتبر رضاه ال يعتبر علمو.  
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الواجب بالنذر  - 118
 كالواجب بالشرع

 
 من نذر أف يصـو شهران يقاؿ لو ال تتنفل بصياـ حٌب تؤدم النذر  .

 
 ألف قضاء النذر كاجب على الفور ، أما من عليو قضاء رمضاف فإنو 

جيوز لو التنفل قبل قضاء رمضاف ألف قضاء رمضاف موسع إىل أف يبقى ُب 
. شعباف ٗبقدار ما عليو 
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 الفصل المعتاد ال يضر- 119
 

 ، إذا ترؾ شيئان من صالتو فسلَّم قبل اٛبامها ، ٍب ذكر كمل يطل الفصل 
أتى ٗبا تركو كسجد للسهو ، كلو طاؿ الفصل عرفان أعادىا كلها إف كاف 

. ا٤بَبكؾ من الواجبات 
 
 كلو طاؼ ثالثة أشواط ٍب تعب فجلس يسَبيح ، ٍب أكمل ، فال بأس 

. إف كاف فصالن يسّبان ، كإال أعاد 
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األيمان مبنية على األلفاظ  - 120
 ال على األغراض

 
 فلو اغتاظ من انساف فحلف أنو ال يشَبم لو شيئان بدرىم ، فاشَبل لو 

. شيئان ٗبائة درىم مل حينث 
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 االجتهاد ال ينتقض باالجتهاد- 121
 

 األصل فيو إٝباع الصحابة  إذ أف أبا بكر حكم ُب مسائل خالفو 
. ا ، كمل ينقض حكمو فيها عمر 

 
 ، كمن تغّب اجتهاده ُب القبلة كىو ُب الصالة عمل بالتايل ، كال قضاء 

. حٌب لو صلى أربع ركعات ألربع جهات باالجتهاد فال قضاء 
 
 كلو اجتهد فظن طهارة أحد اإلنائْب فاستعملو كترؾ اآلخر ، ٍب تغّب 

اجتهاده فظن طهارة اآلخر دكف األكؿ فإنو يتيمم كال ينقض اجتهاده الثاين 
. حكم األكؿ 
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كل عضو حرم النظر إليو - 122
حرم مسو وال عكس 

 
 فكما حيـر النظر إىل العورات حيـر ايضان ٤بسها  .

 
 كقد جيوز للخاطب أف ينظر إىل الوجو كالكفْب من ٨بطوبتو ، كلكن ال 

. جيوز لو ٤بسهم 
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كل من كان فرعاً لغيره لم تسمم - 123
 دعواه بما يكذب أصلو

 
 ، فلو ثبت إقرار رجل بأنو من كلد العباس بن عبد ا٤بطلب ، كمات 

. ا ، مل تسمع دعواه فادعى كلده أنو من نسل علي بن أيب طالب  
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األفضل في الواجبات الجهر - 124
 وفي النوافل السر

 
 لقولو  : [أفضل صالتكم في بيوتكم إال المكتوبة] .  ركاه

البخارم كمسلم ، كالَبمذم كالنسائي ، كالطرباين ُب الكبّب ، كأبو داكد 
. كأٞبد ، كالبيهقي كابن حباف 

 
 فيستحب إظهار إخراج الزكاة ا٤بفركضة ، كٝبيع العبادات ا٤بفركضة  .

. كُب ذلك حث للمسلمْب على إظهار شعائر الدين 
 
 أما الصدقات ، كغّبىا من النوافل ، فإخفاؤىا أكىل للبعد عن الرياء 

.  كالسمعة 
 قاؿ تعاىل  : ڤ  ڦ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 

.  (ٕٔٚ:البقرة)
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الحكم يدور مم العلة وجوداً وعدماً - 125
 وال يدور مم الحكمة

 
 ىي السبب الرئيسي لتحرًن شيء أك ٙبليلو ، كىي اإلبتالء ىل العلة 

. نطيع أـ ال 
 ىي ما نراه بعقولنا من أضرار للمحرمات كمنافع للمباحات والحكمة  .

 
 فالعلة ُب ٙبرًن ا٣بمر ىي اإلبتالء ، ىل نطيع أـ نعصي  .

. فِعلَّة التحرًن ىنا أهنا ٟبر كمعها يدكر ا٢بكم إف كجدت ٟبر كقع التحرًن 
 كا٢بكمة مثالن أهنا تضر ، أك أهنا تذىب بالعقل  .

 
 كلكن ىناؾ من يشرهبا مرة كاحدة ، أك على فَبات متباعدة ، فهو إذف 

بعيد عن الضرر ، كمن الناس من يشرب كال يغيب عقلو ، فلو أف ا٢بكم 
يدكر مع ا٢بكمة لكانت ا٣بمر حالالن ٤بن ال تضره ، ك٤بن ال يغيب عن 

. كعيو إذا شرب منها القليل 
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 تسقط الكفارة باإلعسار- 126
 

  كأصحاب السنن عن أيب ىريرة ، كمسلم ، أخرج البخارم  قاؿ :
يا رسوؿ اهلل  : ، فقاؿ إذ جاءه رجل بينما ٫بن جلوس عند النيب 

كقعُت على امرأٌب كأنا صائم ُب :  قاؿ [ما لك ؟]  :، قاؿ ىلكتُ 

،  ال:  قاؿ [ىل تجد رقبة تعتقها ؟]   :، فقاؿ رسوؿ اهلل رمضاف

،  ال أستطيع:  قاؿ [فهل تستطيم أن تصوم شهرين متتابعين ؟] : قاؿ

  :، قاؿ ال أجد:  قاؿ [ىل تجد إطعام ستين مسكينا ؟]  :فقاؿ
، فبينما ٫بن على ذلك أٌب  ، فمكث عند النيب  ، فجلس [اجلس]

   :قاؿ ، (كالعرؽ ا٤بكتل الضخم أك الزنبيل (بعرؽ فيو ٛبر النيب 
، فقاؿ  [خذ ىذا فتصدق بو]  :، فقاؿ أنا:  فقاؿ [أين السائل ؟]

أعلى أفقر مِب يا رسوؿ اهلل ؟ فوالذم بعثك با٢بق ما بْب البتيها :  الرجل
  :ٍب قاؿ حٌب بدت أنيابو أىل بيت أفقر من أىل بيٍب ، فضحك النيب 

  .  [اذىب فأطعمو أىلك[
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 التأسيس أولى من التأكيد- 127
 

 فلو قاؿ المرأتو أنِت طالق طالق طالق ، طلقت ثالثان  .
 
 فإف قاؿ أردت التأكيد صدؽ ديانة ال قضاء  .
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 ال عذر لمن أقـــر- 128
 

  فاإلقرار أقول البيانات ، لقولو تعاىل  :

    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

.   ، كشهادة االنساف على نفسو ىي اإلقرار (ٖ٘ٔ:النساء)  ڀ
 
 فرجوع ا٤بقر عن إقراره فيما يتعلق ٕبق اآلدمي غّب مقبوؿ  .
 فلو أقرَّ لشخص بألف دينار ، ٍب رجع ُب اقراره ال يقبل منو .

 
 أما فيما يتعلق ٕبق اهلل ، فإنو يقبل الرجوع ، كال يقاـ عليو ا٢بد  .
 فلو أقرَّ رجل بأنو زنا بامرأة ، كأمرنا بإقامة ا٢بد عليو ، ٍب أنكر ، قُبل 

. الرجػػػػوع 
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يغتفر في الوسائل ماال يغتفر - 129
 في المقاصـــــد

 
 كلذلك مل ٚبتلف األمة ُب إجياب النية للصالة  .

 
 كاختلفوا ُب الوضوء  .
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ما جاور الشيء - 130
يأخذ حكمو 

 
 فحرًن ا٤بسجد يعترب من ا٤بسجد فيما حيل كحيـر  .

 
 فال جيوز فيو البيع ، كال الشراء ، كال إنشاد الضالة ، كغّب ذلك من 

. أحكاـ ا٤بساجد 
 
 كأخذكا من ذلك أف عرفة إذا ضاقت بأىلها جدان ، فإف األرض احمليطة 

. هبا تأخذ حكمها 
 
 
 
 
 
 



 كنوز الفقو                                                          القواعد 
 

158 

 

 
 



159 

 

 

الكنز 

الثاني 
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يف أحوال  اللطائف

الطوائف 
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اللطائف في أحوال الطوائف 
 

  أول نبّوتو  : چ  چ  چ  ڇ  ڇ  (1:العلق)   .
  . فأمره أن يقرأ يف نفسو 

  مث أنزل عليو : ھ  ھ  ے  ے   ۓ      (2-1:المدثر)  .
:  فأمره بالتبليغ أوالً لعشريتو األقربني  

  ڇڇڇ  (214:الشعراء) .  
   .هــــــمث إنذار قوم

   .مث إنذار من حولو من العرب قاطبة
: مث إنذار الناس كاّفة إنسهم وجّنهم 

  ک  ک  گ         گ  گ       (107:األنبياء ). 
، والكّف ، يؤمر بالصرب ،  بضع عشرة سنة بعد نبّوتو بغري قتال فأقام 

 . وعلى أصحابو حراماً وىذه مرحلة كان القتال عليو ، والصفح 
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  فلّما قدم حىت كان ،  ادلدينة رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة
وكانوا يقولون ترى نعيش حىت نبيت ، ادلسلمون ال يبيتون إالَّ يف السالح 

:  فأنزل اهلل تعاىل ، ال خناف إالَّ اهلل عّز وجّل ، مطمئنني 
    ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ

ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      

  . (55:النور)ژ
 

 قال تعاىل ،ومل يفرض عليهم،  قويت الشوكة رّخص ذلم القتال امث مل :  
  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پپ  ڀڀ 

 . (39:الحج)
 

  قال تعاىل ، دون من مل يقاتلهم ، مث فرض عليهم القتال دلن قاتلهم :

  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  (190:البقرة).   
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  قال تعاىل، مث فرض عليهم قتال ادلشركني كافة:   
  ۅۉ  ۉې    ې  ې (36:التوبة) 
  وقال تعاىل : ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ(216:البقرة).  
  وقال : [ حتى يشهدوا أن ال إله إالَّ ، أُمرت أن أقاتل الناس
ويصّلوا ، ويأكلوا ذبيحتنا ، ويؤتوا الزكاة ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، اهلل 

 إالَّ  ،وأموالهم، دماؤهم   فإذا فعلوا ذلك فقد حّرمت علينا ، صالتنا
وحسابهم ، وعليهم ما على المسلمين ، لهم ما للمسلمين ، بحّقها 

أو كفر بعد ، زنا بعد إحصان ] : ؟ قال قيل وما حّقها [على اهلل
، وابن حبان ، واخلمسة ، رواه أمحد  . [أو قتل نفس فيقتل بها، إسالم 

 . وعن جابر ، وعن معاذ ، وعن عبد اهلل بن عمر ، عن عمر 
 
  مث كان الكفار معوبعد اذلجرة ثالثة أقسام   : 

وىم على ، وال يظاىروا عليو عدّوه ، قسم صاحلهم على أالَّ حياربوه  -
   .وأمواذلم، آمنون على دمائهم ، كفرىم 

   .ونصبوا لو العداوة، وقسم حاربوه  -



 كنوز الفقه                                                         اللطائف 
 

164 

 

وأمر ، بل انتظروا ما يؤول إليو أمره ، ومل حياربوه ، وقسم مل يصاحلوه  -
، ومنهم  ، مث من ىؤالء من حيب ظهوره وانتصاره يف الباطن أعدائو

، ومنهم من دخل معو  من كان حيب ظهور عدوه عليو وانتصارىم
وىؤالء ىم ، ليأمن الفريقني ، يف الظاىر وىو مع عدّوه يف الباطن 

 كل طائفة منهم مبا أمره ربو تبارك ، فعامل رسول اهلل  ادلنافقون
 .وتعاىل 

 
  وبني النضير بني قينقاع": فصاحل يهود ادلدينة وكانوا ثالثة طوائف ،  ،

. فنقض اجلميع العهد ،  "وبني قريظة
 
  فأجالىم رسول اهلل بنو قينقاعفأما  خرجوا ،  إىل أذرعات بالشام

 .وسالحهم ، وتركوا أمواذلم ، ونسائهم ، بذرياهتم 
 
 فأجالىم بنو النضير أما   ، ومنهم من ، فمنهم من سار إىل خيرب

سوى آلة ، على أن ذلم ما محلت إبلهم من أمواذلم ، سار إىل أذرعات 
. رب ــــــــاحل
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 فأمر بقتل رجاذلم ،  فنزلوا على حكم سعد بن معاذ بنو قريظة أما ،
 .وديارىم ، وأخذ أمواذلم ، وصبياهنم ، وأسر نسائهم 

 
  ووَّفَّ بصلحهم ما ، فأقام ذلم عهدىم ، وأما أىل العهد من ادلشركني

ومل يقاتلهم ، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدىم ، أقاموا على العهد 
 . وأمره اهلل تعاىل أن يقاتل من نقض عهده، حىت يعلمهم بنبذ العهد 

 
  فبعث رسول اهلل ،  سورة براءةمث نزلت هبا علّي بن أيب طالب 

وكان أبو بكر ، ينادي هبا يوم احلج األكرب وىو يوم عرفة يف السنة التاسعة 
 قم يا : "فلّما َخَطَب خطبة عرفة قال لو ،  ىو أمري احلج ىذه السنة

 . "فقرأىا عليهم،  علّي بلغ رسالة رسول اهلل 
  فأمره اهلل تعاىل أن يقاتل عدّوه من أىل الكتاب حىت يعطوا اجلزية أو

 :يدخلوا يف دين اإلسالم 
    چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

 . (29:التوبة)گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
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  وأن يغلظ على الكفار بالسيف ، وادلنافقني ، وأمره جبهاد الكفار ،
: قال تعاىل ، والبيان ، وادلنافقني باحلجة ، والسنان 

  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  (73:التوبة).  
 
  وجعل أىل العهد من الكفار أربعة أصناف: 
. ، وىم الذين نبذوا عهودىم ونقضوا ميثاقهم  قسم أمر بقتاذلم- 
. فأمهلوا متام أربعة أشهر ، وقسم ذلم عهد أقل من أربعة أشهر - 
. فقصر بو على أربعة أشهر ، وقسم ذلم عهد مطلق بغري حتديد مّدة - 
فهو الذي أمر اهلل تعاىل ، وقسم ذلم عهد حمدود ولكّنو أكثر من أربعة - 

: أن يـَُتم ذلم عهدىم إىل مّدهتم 

  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ(4:التوبة) . 
إىل العاشر من ، وىو يوم النحر ، واألربعة أشهر تبدأ من يوم احلّج األكرب 

: ، قال تعاىل  ربيع اآلخر

    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ

  .(2:التوبة)ٹ  ٹ  ٹ  
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  ًفإمنا أجلو انسالخ األربعة أشهر احلرم ، أما من مل يكن لو عهد أصال ،
: عشرون من ذي احلجة واحملّرم . وذلك مخسون يوماً 

    ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے

   .(5:التوبة)ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 
 
  أما قولو تعاىلھ  ھ   ن السّنة أإذ ، ليس كل ادلشركني

 .فال يُقتلوا ، وصيب ، وراىب ، خّصت منهم كل امرأة 
 
  إما ، مث بعد ذلك يرى أمره ، أما من أراد أن يؤمن حىت يسمع القرآن

: فلو ذلك ، وإما أن يبلغ مأمنو ، أن ُيسلم 
    ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ

  .(6:التوبة)ۇئ  ۇئ  ۆئ
 
 فاستقر أمر الكفار معوبعد نزول براءة على ثالثة أقسام :   

، مث آلت حال أىل العهد والصلح إىل  وأىل ذّمة، وأىل عهد ، حماربني لو 
. منو خائفون ، وأىل حرب ،  أىل ذّمة  :فصار الكفار قسمني، اإلسالم 
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  ويكل سرائرىم إىل اهلل تعاىل ، وأمر يف ادلنافقني أن يقبل منهم عالنيتهم
أو أن يقوم على ، ، وهنى أن يصلي عليهم  ويعرض عنهم، ويغلظ عليهم 

 .أو أن يستغفر ذلم ، قبورىم 
 
  فيالحظ أنو أكثر من ،  بدأ يدعو الناس أوالً بالرباىني وادلعجزات

فأمر بعد ، وأصّروا على الكفر والتكذيب ، فلم يقبلوا ذلك ، عشر سنني 
وىو عوض العذاب الذي عّذب اهلل تعاىل بو األمم السابقة ، ذلك بالقتال 

 .دلّا كّذبت رسلهم 
 
  ألنو لو أبيح ذلم اجلهاد يف أول ، واحلكمة يف منع اجلهاد أول األمر

لو أطلق ذلم اجلهاد أن ، فلعل الذي ىو حديث عهد باإلسالم ، اإلسالم 
ألنو ، ، ويدخل النار  فيقتل، من حيث ال يشعر ، يكون انتصاره لنفسو 

وصارت أعماذلم ، ، فلما متكن اإلميان يف قلوهبم  كان يقاتل لنفسو ال هلل
 .أبيح ذلم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ، كلها هلل 
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  كيف أن اهلل تعاىل منعهم الدنيا يف أول ، أنظر إىل أمرىم يف أول األمر
حىت قال ، حىت ال تشغلهم عن اهلل ، وحرمهم منها أشد احلرمان ، اإلسالم 

: فيهم 
   ۓڭ(8:الحشر)  .

.  وأصبح الفقر ميزة ذلم 
 
  تصرّفوا فيها تصّرف ، والرسوخ يف اليقني ، فلما أعطوىا بعد التمكني

: وامتثلوا قولو تعاىل ، اخلازن األمني 

  گ  گ    ڳ      ڳ  (7:الحديد).     
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النسائم 

 يف األنفال والغنائم

 
 
 
 



 كنوز الفقه                                                         النسائم 
 

173 

 

  النسائم في األنفال والغنائم
 
 قال تعاىل  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ 

  .(1:األنفال)ڀٺٺٺٿٿٿٿ ڀ
 
  وقال تعاىل    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

  .(41:األنفال) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 
  وقال تعاىل   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ

  .(7:الحشر)گ   گ  گ  ڳ  ڳ
 
  فجعل اهلل تبارك ، وكانت الغنائم قليلة ، أما اآلية األوىل فنزلت يوم بدر

.  يضعها حيث شاء  ،وتعاىل أمرىا إىل رسولو 
  وذلك حني كثرت الغنائم وفشت، مث نسخت ىذه اآلية باآلية الثانية  ،

: قسمها اهلل تعاىل 
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 : فيعطي   يقّسمو مخسة أمخاسمخس للرسول :  مخسة أمخاس -
  مخساً لذي القرىب .
  ومخساً لليتامى .
  ومخساً للمساكني .
 ومخساً البن السبيل . 
  ومخساً لو . 

 : واألربعة أمخاس تقّسم على احملاربني  -
 للمقاتل سهم.   
 وللفرس سهمان  . 

   .فمن قاتل على فرس أخذ ثالثة أسهم
 . ومن قاتل راجالً فلو سهم

 
  روى البخاري عن ابن عمر أن رسول اهلل  جعل للفرس سهمني 

 .ولصاحبو سهًما 
 
  وىو ما رجع للمسلمني من ،  الفيءفهي يف شأن ، أما اآلية الثالثة

، واجلزية ،  كالصلح  ،وال إجياف، أموال الكّفار عفواً صفواً من غري قتال 
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ومثلو أن يهرب ادلشركون ، والعشور ادلأخوذة من جتار الكفار ، واخلراج 
فإهنا ، أو ميوت أحًدا منهم يف دار اإلسالم وال إرث ذلم ، ويرتكوا أمواذلم 

: تقّسم مخسة أمخاس 
 . أربعة أمخاس للرسول  -
 : ويقّسم اخلمس مخسة أمخاس  -

 مخس للرسول.   
  ومخس لذي القرىب .
  ومخس لليتامى .
  ومخس للمساكني .
  ومخس البن السبيل. 

  وقبل قسمة الغنائم ينظر إىل من قتل  الغنائمأما اآلية الثانية فهي ،
:  قتيال فيعطى سلبو 

  لقول رسول اهلل  :[من قتل قتيالً فله سلبه] .  رواه الشيخان ،
. وأبو داود عن أنس ، ورواه أمحد . والرتمذي عن أيب قتادة ، وأبو داود 

.  أمجعني وابن ماجو عن مسرة ، ورواه أمحد 
  وىو حديث قالو فال ،  يوم حنني ، وَسلَبو يعين مالو من ثياب

فإنو ، إال إن كان مثيناً ، وكذا سالحو الذي يستعملو ، خيمس مع الغنائم 
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. فأخذ أسالهبم ، ين عشرين رجالً ـــــــــحلة يوم حنـــــ، وقتل أبو ط مســــــــيخ
 .أو ميني ، ويكفي شاىد واحد ، وال يعطاه إالَّ إن أقام دليالً على قتلو 

 
  وىو شيء واحد يصطفيو الّصِفيمث  أو عبد ، إما أمة ،  من الغنائم

. أو فرس ، أو سيف 
 كانت صفّية من الصفي : "  قالتافعن عائشة رضي اهلل عنو  " .

 .واحلاكم بسند صحيح ، وابن حبان ، رواه أبو داود 
 
  وعن عامر الشعيبكان لرسول اهلل :   قالي  سهم يدعى الصف 

وىو خاص برسول ، خيتاره قبل اخلمس ، أو فرساً ، أو أمة ، إن شاء عبداً 
 .ليس ألحد بعده ،  اهلل 

 
  فيطلق سراحهم دلصلحة يراىا ، ولإلمام إن رأى أن ميّن على األسارى

 . ولو أن يقتل مجيعهم على ما يراه، وبطلت حقوق الغامنني فيهم ، فعل 
  فمّنوقتل عقبة بن أيب معيط من بني ، وغريه  ،  على مثامة بن أثال

 .، وكذلك النضر بن احلارث صربا  األسرى صربا
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  وكان لرسول اهلل وىو ، أو غاب ، حضر ،  سهم كسهم الغامنني
   . دون أحد بعدهخاص برسول اهلل 

 
 ويداوون ، ويسقون ادلاء ، والنساء الذين يصحبون اجليش ، أما العبيد

بل يعطوا شيئاً من ، ال يسهم ذلم :  ، أي يرضخ لهمفإنو ، اجلرحى 
، أما العبد وإن قاتل ، فلها سهم ، إالَّ إن قاتلت ادلرأة ، الغنيمة بغري إسهام 

 .بل يرضخ لو فقط ، فليس لو سهم 
 
  واألجراء الذين يصحبون اجليش ، أما من يتبع اجليش من الصناع

ألن اهلل تعاىل فّرق بينهم يف قولو ، وال يرضخ ، فال يسهم ذلم ، للمعاش 
: اىل ـــــــتع

    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ

  . (20:المزمل)ڌ  ڎ    ڎ
  وروى اإلمام مسلم عن ابن عباسأن رسول اهلل ا  كان يغزو 

وأما بسهم فلم يضرب ، وُيحْذين من الغنيمة ، فيداوين اجلرحى ، بالنساء 
 .وإالَّ فال ، فإن كان مقاتال مطيًقا للقتال أسهم لو ، ، أما الصبيان  ذلن
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  فشغلو ذلك عن ، من بعثو األمري من اجليش يف أمر من مصلحة اجليش
، فمنعو العذر ، ، ومن خرج لشهود الوقعة  فإنو يسهم لو، شهود الوقعة 

 . فإنو يسهم لو، كمرض 
  
  وثبت عن رسول اهلل وطلحة ، وسعيد بن زيد ،  أنو أسهم لعثمان
 ،  وكانوا غائبني .

  . ليمّرضهافأما عثمان فإنو ختّلف على رقية رضي اهلل عنها أمره  -
فضرب ذلم رسول ، فكانا غائبني يف الشام ، وطلحة ، وأما سعيد  -

أمجعني  كما فعل بعثمان ، وأجرمها ،  بسهميهما اهلل 
 .فثالثتهم معدودون من أىل بدر 

 
  روى البخاري عن ابن عمرفإنو ،  تغّيب عثمان عن بدر امل:  قالا

 : فقال لو النيب ، وكانت مريضة ،  ول اهلل ـــــــرس ةــــــكان حتتو ابن
 . [وسهمه، إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً ]
  ما كان لرسول اهلل فإن أمره من بعده إىل رأي اإلمام ،  من األمخاس

 .وغريىا ، وفتوحات ، من إعداد حلرب ، يصرفو يف مصاحل ادلسلمني 
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  فقد كان يف حياتو ، أما نصيب أويل القرىب يصرف لبين ىاشم  ،
ألنو جعل ذلم عوضاً عن ، دون أغنيائهم ، فقرائهم ، وبين عبد ادلطلب 

 . ، ذكره اإلمام مالك  الصدقة اليت حرمت عليهم
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الكنز 

الرابع 
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القبس يف معرفة 

الطاهر والنجس 
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 الميـــــــــاه أنواع
 

 : أنواع ثالثة الماء
   .غيره يطهر الذى  ،نفسو فى الطاىر ىو:  الطهور الماء- 1

 ا٤باء ٠بوه كلذا قيد كال شرط بغّب عليو ماء اسم طبلؽ إيصدؽ ما كىو
  . ا٤بطلق

 تعاىل قاؿ ڃڃڃ  چچچچ(١١:األنفاؿ)  
 

 . مغّبه حكم أخذ ٖبل ماء أك ٗبلح ماء أك كرد ماء قلت بأف قيدتو ذاإؼ ♦
 

 مكث بطوؿ ا٤بتغّب كا٤باء،  كالبحار،  كاآلبار،  كاألمطار،  األهنار مياة ك♦
 كتنب منو حَبازإلا يعسر ٗبا كا٤بتغّب،  األرض أجزاء من ٩بر أك ٗبقر كا٤بتغّب
 ُب ا٢بديث  ، ككذا ا٤باء الذائب من الثلج كالربد لقولو شجر ككرؽ

 . [اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد]: الصحيح 
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ىريرة أيب  عن  اهلل رسوؿ سائل سأؿ  :قاؿ  اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ 
  ،عطشنا بو توضأنا فإف،  ا٤باء من القليل معنا ك٫بمل،  البحر نركب إنا

،  اؤهــــــم ورـــــــالطو ىو] :  اهلل كؿػػػػػػػرس فقاؿ  ؟البحر اءػػػػػػػمب أفنتوضأ
م كالنسائم ، كالَبمذ،  داكد كأبو،  مكالشافع،  مالك  ركاه. [ميتتو الحل
 . صحيح بسند

 
 بالسائل أف كعلم شىء عن سئل إذا كا٤بفٌب للعامل يستحب أنو فيو ♦

 لو يذكره أف السائل يذكره مل عنو با٤بسئوؿ متعلق آخر أمر إىل حاجة
 بتعليمو فبدأ الصبلة عن سألو صبلتو ا٤بسىء حديث كنظّبه،  إياه كيعلمو
 . الصبلة ٍب الوضوء

 
 أٝبعت كقد،  مطلق ماء أنو إذ  ،البحر ماء طهورية على الدليل فيو ♦

 سواء رحيو أك لونو أك طعمو غّب إف مغّبه حكم يأخذ ا٤باء أف على األمة
 خف إف إال،  فاحشان  أك قليبلن  تغّبان  تغّب كثّبان  أك قليبلن  جاريان  أك راكدان  كاف
 األرض أجزاء من ا٤بغّب كاف إف كإال،  إطبلقو عن خيرجو ال ٕبيث التغّب
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 أما،  للماء ٗبخالط التغّب يكوف أف كالبد،  كالَباب كا٤بلح كأنواع ا٢بجارة
 . كطهوريتو إطبلقو عن خيرج ال فإنو لو ٗبجاكر تغّب إف

 
  إليو رجعت زمن مركر أك،  ريح ىبوب أك،  مشس بطلوع تغّبه زاؿ كإف ♦

 . طهوريتو
 . طهر التغّب فزاؿ تراب فيو طرح كإف ♦
 . ذا تيقن طهارة ا٤باء كشك َب ٪باستو توضأ بوإ ♦
 . بو يتوضأ مل طهوريتو َب كشك ٪باستو تيقن كإف ♦
 . بو توضأ ٪باستو كال طهوريتو يتيقن مل كإف♦
.  ككذا ا٤باء ا٤بسخن كلو بنجس ىو طهور ♦
 ككذا ال يكره الوضوء كالغسل ٗباء زمـز ألنو ماء طهور عكس من قاؿ

 .بكراىيتو لشرفو 
 يكوف أف جيوز ألنو بو توضأ تغّب شىء بأل يعلم كمل متغّبان  ماءان  كجد فإ ♦

 . مكث بطوؿ تغّب
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  .غيره يطهر وال،  نفسو فى ىو الماء الطاىر:  الطاىر لماءا- 2
 . كغّبه كا٣بل كالورد بطاىر رحيو أك  ،لونو أك  ،طعمو تغّب ماء كل كىو 

 
 . بنجاسة أوصافو أحد تغير الذى الماء وىو:  النجس الماء- 3
  كوضوء أو غسل طهارة فى المستعمل الماء وىو:  المستعمل الماء- 

 . مطلق ماء ألنو طهور ماء كىو ♦ 
 
 عباس ابن عن  النىب أزكاج بعض اغتسل:  قاؿ  فأراد جفنة َب 
 الماء إن]  : فقاؿ جنبان  كنت إىن : فقالت،  منو يتوضأ أف  النىب
نِن ُي  ال ،  حباف كابن،  ماجو كابن م ،كالَبمذ،  داكد أبو ركاه . [يُيجْج

 . صحيح بسند مكالبيهق،  كا٢باكم
 كاألكؿ،  النوف كضم الياء بفتح كقيل،  النوف ككسر الياء بضم  :جينب ♦

 . ا١بنابة تلحقو ال أل،  كأفصح أشهر
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 ا٢بقيقة َب كاف كإف،  شرعان  طهور طهارة َب ا٤بستعمل ا٤باء أف على دؿ ♦
 كجد إف استعمالو كراىية على مالك اإلماـ نص فقد كلذا.  ذنوب ماء
 . كراىة بغّب استعملو غّبه يوجد مل فإف،  غّبه
 
 النيب أصحاب أحد عن  اهلل رسوؿ هنانا : قاؿ  ا٤برأة تغتسل أف 

 ركاه.  ٝبيعان  كليغَبفوا،  ا٤برأة بفضل الرجل يغتسل كأف،  الرجل بفضل
 . ثقات رجالو بسندم كالبيهق،  داكد كأبو،  مالنسائ

 
 اهلل أكلياء أف ا٤بعلـو كمن،  الطهورية لعدـ ال للكراىة ا٢بديث َب فالنهى ♦

 يستحب طهارهتم َب استعملوه الذل فا٤باء،  الذنوب من كفػػػػػػػ٧بفوظ تعاىل
 . هبم ان ػػػػتربؾ،  استعمالو

 
  اهلل عبد بن جابر كعن  اهلل رسوؿ جاء:  قاؿ  كأنا يعودين 

 . عليو متفق.  علىَّ  ءهضوك كصب،  أفتوض،  أعقل ال مريض
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 اهلل رسوؿ أف ٨برمة بن ا٤بسور عن  يقتتلوف كادكا توضأ ذا إكاف 
 . كأٞبد م ،البخار ركاه.  كضوئو على

 على دليل دؿ ف إال إ ،للموركث ما كللوارث األنبياء كرثة كالعلماء ♦ 
 . التخصيص

 
 حذيفة عن  اهلل رسوؿ أف  فاغتسل فحاد،  جنب كىو لقيو  ،

 ركاه.  [ينجس ال المسلم نإ[ :  فقاؿ،  جنبان  كنت:  فقاؿ جاء ٍب
 . ماجو كابن م ،كالنسائ،  داكد كأبو،  مسلم

 ال ا٤باء أف ذ إ ،طهارة َب ا٤بستعمل ا٤باء طهورية على القاطع الدليل فيو ♦
 . ينجس ال كا٤بسلم،  جينب
 
   أوصافو أحد تغير ولم النجاسو حلتو الذى الماء- 

، ألف ذرات النجاسة ببل شك قد امتزجت بو  نفسو َب ٪بس كىو ♦ 
 .كٚبللتو ، كلكنو يطهر غّبه ، لعدـ ظهور ىذا التغّب على أحد أكصافو 
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 لقولو  : [ لونو أو طعمو أو ريحو تغيرإن الماء طهور ، إال إن 
. ركاه البيهقي   .[فيو تحدث بنجاسة

 
 قاؿ رسػػػوؿ اهلل :  كُب ركاية البن ماجػػػػػػو عن أيب أمامػػػػػػػة قاؿ : 
   .[إن الماء ال ينجسو شيء إال ما غل  على ريحو وطعمو ولونو]

. كإف كانت الركايات فيو ضعيفة إال أف معناه صحيح : قاؿ النوكم 
 
  ،أجزاءه ٘باكر النجس أجزاء مناإك،  لو بصفة ليست النجاسة أف أل ♦ 

 أكصافو أحد فغّبت ا٤باء أجزاء كبْب مثبلن  البوؿ أجزاء بْب الفصل عسر فلما
 تغّب فلم ا٤باء على أجزاء النجاسة أجزاء غلبت ذاإك  ،شرعان  هبا الوضوء منع
 فإنا،  هبا الطهارة َب حكمان  ٥با جعل كال،  الشارع يعترب مل أكصافو أحد
 الشرعية طهارتو َب معان  كالنجاسة ا٤باء استعمل ا٤بتطهر أف قطعان  نعلم

 . للعقل ال األشياء استعماؿ َب للشرع كا٢بكم
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 : المطلق اءــــالم واعــــأن
 ما٣بدر سعيد أيب عن  بئر من أنتوضأ  :اهلل رسوؿ يا قيل:  قاؿ 

 اهلل رسوؿ فقاؿ .؟  كالنًب الكبلب ك٢بم ا٢بِيضَ  فيها يُلقى بئر كىى ُبَضاعة
 : [م ،كالشافع،  مالك ركاه. ] شىء ينجسو ال ورهط الماء إن 

،  أيب شيبة كابن،  ماجو كابن،  كأٞبد،  الرازؽ كعبد م ،كالنسائ م ،كالَبمذ
 . حيحػػص بسند كالدارقطِب

  . ككسرىا،  الباء بضم: ُبضاعة  ♦
 . ا٢بيض دـ ا٢بائض هبا ٛبسح الٌب ا٣برؽ  :ا٢بَِيض ♦
 ا٤باء فيها يكوف ما أكثر،  أذرع ستة عرضها بضاعة بئر:  داككد أبو قاؿ ♦
.  العورة دكف كاف نقص فإذا  العانة اىل
 يكن مل:  ا٣بطاب ابن إبراىيم ٧بمد بن بن أٞبد سليماف أبو اإلماـ قاؿ ♦

 األقذار تكسح السيوؿ حدكد َب البئر كانت بل،  مآدـ من تعمدان  ذلك
 . فيها كتلقيها األفنية من
 أحد تغّب كمل النجاسة حلتو الذل ا٤باء طهورية َب نص ا٢بديث كىذا ♦

 . قليبلن  أك كاف كثّبان ،  الثبلثة أكصافو
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 اهلل رسوؿ نزؿ  :قالت عنها اهلل مرض طالب أيب بنت ىاىنء أـ عن 
 قالت،  ماء فيها ٔبفنة ذر أبو فجاء،  فأتيتو،  مكة بأعلى الفتح يـو  :
،  فاغتسل ،  ذر أبا يعِب،  فسَبه:  قالت،  العجْب أثر فيها ألرل إىن
 أٞبد ركاه : ما٥بيثم قاؿ . الضحى َب كذلك ركعات ٜباف  النيب صلى ٍب

 . الصحيح رجاؿ كرجالو
 

  النيب غتسلا  :قالت عنها اهلل مرض ىاىنء أـ عن  من كميمونة 
،  قػػػػػػػماج كابن م ،ائػػػالنس ركاه . ينػػػػالعج أثر فيها ةػػػػػػقصع،  كاحد اءػػػػػػإف

 . موثوقوف كرجالو،  حباف كابن
 
 إطبلقو عن خيرجو ال ٕبيث بطاىر ا٤بتغّب ا٤باء طهورية على دال ا٢بديثاف ♦

 ٕبيث كثّبان  تغّبان  تغّب أما إذا، رآه إنساف فقيل لو ما ىذا يقوؿ ماء  إذا يعِب
 . طهورا ال طاىران  أصبح بعجْب ماء يقوؿ
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 حذيفة عن  اهلل رسوؿ أف  األرض لنا وجعلت] : قاؿ 
 . مسلم ركاه  .[طهورا وتربتها،  مسجداً 

 
 ذر أيب عن  النيب أف  المسلم وضوء الطي  الصعيد] : قاؿ 
 ركاه  .[بشرتو فليمسو الماء وجد فإذا،  سنين عشر الماء يجد لم ولو
 . صحيح بسند كا٢باكم،  مكالَبمذ م ،كالنسائ،  داكد أبو
 كغّبه كملح تراب من صعيد عليو يطلق ٩با،  األرض أجزاء ٝبيع أف فيو ♦ 

 إف إال،  طهوريتو عن خيرجو كال،  يضره ال كغّبه ا٤باء َب مألق إذا،  طهور
 . بطبخ حالتو عن تغّب

 
 عمر ابن عن  اهلل رسوؿ مع نزلوا الناس أف  أرض ا٢بجر على 
 أف  اهلل رسوؿ فأمرىم،  العجْب بو كعجنوا،  آبارىا من فاستقوا،  ٜبود

 الٌب البئر من يستقوا أف كأمرىم،  العجْب بلإلا كيعلفوا،  استقوا ما يهريقوا
 . صحيح بسند الشيخاف ركاه.  الناقة ترده كانت
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 الٌب البئر من يستقوا أف أمرىم حيث،  الصا٢بْب بآثار التربؾ جواز فيو ♦
 . ةػالناؽ ترده كانت

 .م تعبد أمر كلكنو،  لنجاستها منها ستقاءإلا دينع مل ٜبود آبار أف كفيو ♦
 

 ىريرة أيب عن  النيب أف  ناء إفى الذباب وقع ذاإ] : قاؿ 
.  [دواء اآلخر وفى،  داء جناحيو دــــأح فى فإن،  لوهـــــفامق أحدكم

  .[لينزعو ثم كلو فليغمسو] : ركاية كَب. م البخار ركاه
،  الداء فيو الذى بجناحو ييتق وأنو]:  كزاد،  سننو َب داكد أبو كركاه ♦

 .م ا٣بدر سعيد أيب عن مالبيهق كركاه . [كلو فليغمسو
 إال تضره ال فإهنا ا٤بائع كأ ا٤باء َب ماتت إذا دكهنا فما الذبابة أف بياف فيو ♦
 فإف ا٤باء َب مات إف الذبابة فوؽ ما أما،  الثبلثة أكصافو أحد غّبت إف

 فإف،  ا٤باء تضر فبل ا١براد أك السمك كمنو مكالبحر طاىرة ميتتو كانت
 ذلك غّب ميتة أما،  بطاىر تغّب ألنو طاىران  ا٤باء أصبح أكصافو أحد غّبت

 . بو تنجس ا٤باء غّبت إف فنجسة
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 طهارة ىل إأحدمها اجتهاد فأدل رجلْب على بنجس طاىر ماء اشتبو فإك ♦
 أداه ٗبا منهما كاحد كل أػػػػتوض،  اآلخر طهارة ىل إاآلخر كاجتهاد أحدمها

 . باطلة مامو إصبلة أف يعتقد ألنو باآلخر أحدمها يأًب كمل،  ادهػػػاجتو ليوإ
 
 ىريرة أيب عن  النىب أف  منػػػػالس َب ٛبوت الفأرة عن سئل  ،
 فال مااعاً  كان وإن،  حولها وما فألقوىا مداً اج كان إن]  : فقاؿ
   .صحيح كقاؿ،  أٞبد ركاه . [تقربوىا

 
 ٗببلقاة ينجس، كالزيت كا٣بل كغّبىا من السوائل  ا٤بائع أف دليل كفيو ♦

 . أكصافو أحد يتغّب حٌب،  فبل ا٤باء أما،  النجاسة
 
 اهلل رسوؿ أف عنها اهلل مرض ميمونة عن  َب سقطت فأرة عن سئل 
 .م البخار ركاه  .[سمنكم وكلوا،  حولها وما ألقوىا] : فقاؿ ٠بن
 .   النجاسة حلتها ذا إا١بامدات تطهّب كيفية فيو ♦
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 ىريرة يبأ عن  النيب أف  الماء فى أحدكم يبولن ال] : قاؿ 
 . ا١بماعة ركاه  .[منو يتوضأ ثم داامـال
  .لو نبع ال الذل كالراكد،  نبع لو كلكنو مجير ال الذل : الدائم ♦

 
 قليبلن  كاف إف منو الوضوء كٙبرًن،  مجير ال الذل ا٤باء َب التبوؿ ٙبرًن كفيو♦

 . النجاسة تغّبه
 
 النيب سئل  السباع تردىا،  كا٤بدينة مكة بْب الٌب ا٢بياض عن 

،  بطونها فى حملت ما لها] : فقاؿ هبا الطهارة كعن،  كا٢بمر كالكبلب
 كقاؿ،  ا٤بعرفة َب مكالبيهق  ،الدارقطِب ركاه.  [وطهور شراب بقى ما ولنا
 . قوية كانت بعض إىل بعضها ضم إذا أسانيد لو

 
 باب َب كسيأتى،  كا٢بمر كالكبلب السباع سؤر طهارة على دليل فيها ♦

 . الكلب كلوغ عن كالكبلـ،  النجاسة إزالة
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 قتادة أبا أف كعب بنت كبشة عن  ىرة فجاءت،  يتوضأ كاف أنو 
  اهلل رسوؿ ٠بعت:  فقاؿ،  منو فتعجبت،  ناء فشربتإلا ٥با فأصغى

 بوأك،  مالك ركاه. [الطوافات أو عليكم الطوافين من نهاإ] : يقوؿ
. م كالَبمذ،  داكد

كعلق ا٢بكمة ُب ذلك أهنا من   ،ك٫بوىا ا٥برة سؤر طهارة على دليل فيو ♦ 
: الطوافْب يعِب يصعب اإلحَباز منها ، كمنها القاعدة 

:   قاعدة ♦
عفي عما يصع  اإلحتراز منو 

 
 علقمة عن  مسعود ابن سألت:  قاؿ   :منكم أحد شهد ىل 
.  مسلم ركاه.  ال : قاؿ. ؟  ا١بن ليلة  اهلل رسوؿ مع
 أف ككددت ،  اهلل رسوؿ مع ا١بن ليلة أكن مل:  ٤بسلم ركاية كَب ♦

.  معو كنت
  :كىو بالنبيذ الوضوء جواز على الداؿ ا٢بديث اضطراب على دليل فيو ♦
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 عودػػػػػػػمس ابن عن  النىب قاؿ ا١بن لةػػػيل كاف ٤با:  قاؿ   :

.  نبيذ فيها داكة إمعى كلكن،  ماء معى ليس:  قلت [ ؟ماء أمعك]

 . [فتوضأ،  طهور وماء  طيبة ثمرة]  : النىب فقاؿ
 

 عمر بن اهلل عبد عن  اهلل رسوؿ أف  الماء كان ذاإ] : قاؿ 
،  داكد كأبو،  كأٞبد م ،الشافع ركاه  .[الخبث يحمل ال فإنو قلتين
     .ـػػػػػػكا٢باؾ،  ماجو كابن،  مكالَبمذ

 مائتْب أك،  عراقيان  رطبلن  كٟبسْب مائتْب أل،  كشيئان  قربتْب تسع كالقلة ♦
 . تقريبان  مكعبان  مَبان  حجمو إناءان  ٛبآلف فالقلتاف،  مصريان  رطبلن  كعشرين

 فيو تؤثر ال كثّبان  أصبح قلتْب ا٤باء بلغ ذا إاألمر غالب أل الغالب فمعناه ♦
 فيو حلت إذا القلتْب دكف ما أف معناه كاف لو إال،  تغّبه كال النجاسة

 كاف إذا نقوؿ أف فيلـز النص بظاىر كالتزمنا،  ٪بسان  يكوف تغّبه كمل ٪باسة
 بل أحد يقلو مامل كىو  طهوران  يكوف بالنجاسة تغّب ذا إالقلتْب فوؽ ا٤باء

 . خبلفو على ٝباعإلا
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 والنجسة الطـــــاىرة األعيان
 

 اهلل رسوؿ أف الدرداء كأيب،  سلماف عن  أحل ما الحالل] : قاؿ 
 من فهو عنو سكت وما،  فى كتابو اهلل حرم ما والحرام،  كتابو فى اهلل
  .حسن بسند مكالبيهق،  داكد أبو ركاه.  [عفوه

 

 تعاىل قاؿ:   ەئ ەئوئوئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  (٢٩:البقرة) . 
 تولد كما،  األرض أجزاء ٝبيع طهارة على تدؿ اإلمتناف سياؽ َب كاآلية
 . عارضة كالنجاسة،  منها

 
  : قاعدة ♦

دليل عليو دل ما ال إالطهارة األشياء فى األصل  
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 تعاىل قاؿ : ڌڎڎڈڈژ (١٥٧:األعراف) 

 يكن مل كإف،  أكلو حل خاصة ا٢بجاز أىل من العرب يستطيبو ما فكل ♦
 قرلاؿ أىل من العرب إىل ذلك كيرجع،  أكلو حيل مل يستطيبونو ال ٩با
 العجم ببلد َب اتفق فإف،  البادية أىل من األجبلؼ دكف،  كا٤بدف ريفاؿك
 كاف كإف،  حل حبلالن  كاف فإف،  يشبهو ما إىل نظر العرب يعرفو ال ما

 . ا٢بل من أصلو على فهو يشبهو ما يوجد مل فإف،  حـر حرامان 
 

،  كا٢برباء،  كالوزغ،  كالزنبور،  كالعقرب،  ا٢بية : المستخبثات ومن ♦
 ا١بنب دكد إال،  كالديداف،  كا١بعبلف،  كالقراد،  كالذباب،  كالفأر،  كالنمل

 . الدكد منو يتولد الذل ا٤بأكوؿ من ك٫بوىا كالفواكو كالباقبلء
 
 قاؿ:  قالت عنها اهلل مرض ةػعائش عن مرك ما أيضان  ا٤بستخبثات كمن ♦

:  الحرم فى يقتلن،  فواسق كلهن الدواب من خمس]  : اهلل رسوؿ
 . [ورـــــالعق ل ــــــوالك،  أرةــــــوالف،  ربـوالعق،  دأةـــــــوالح،  رابــالغ
 . كمسلم،  مالبخار ركاه
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 تعاىل قاؿ  : ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ(٩٥:الماادة)  .

 تعاىل كقاؿ  : ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  (٩٦:الماادة)  .
 
أك،  مستخبثان  كاف ذا إالإ،  صيدان  يسمى ما كل حل على اآليات دلت 

 . عنو الكبلـ فسيأتى الطيور من ٨بلب ذا أك،  السباع من ناب ذا كاف
 
 عباس ابن عن  النىب أف  السباع من ناب مذ كل أكل عن هنى 
 . كمسلم م ،البخار ركاه.  الطّب من ٨بلب مذ ككل
 
 الناس على كيعدك،  بو كيتقول،  بنابو يصطاد كاف ما ىو عنو مكا٤بنو ♦

 فبل،  كالقط كالدب كالنمر،  كالقرد كالذئب،  كالفهد كاألسد البهائم كعلى
 فهو الفيل أما،  ا١بيف تأكل فهى ا٣ببائث من السباع ىذه ألف،  كلوأ حيل

 األشجار أكراؽ على يتغذل فهو،  السباع من ليس كلكنو،  نابان  أطو٥با
 م ،كالباز،  كالنسر،  الطيور من ا٤بخلب كذك،  أكلو فيحل،  كالفواكو
 . كا٢بدأة،  كالصقر
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.  األصل على طاىر شىء كل ألف كذلك،  طاىر حى كل ♦
 تعاىل قاؿ:   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ(٢٩:البقرة)  .

.  طاىران  يكوف أف ال إبشىء تعاىل ديًب فبل  ،متنافإلا مقاـ َب كاآلية
 ا٤بيتة َب تعاىل كقاؿ  :  ۀ    ۀ  ہ   ہ(١٤٥:األنعام) . 
   :تعاىل لقولو الكافر الإ ، طاىر حى كل أف ذلك من فنتج ♦

  ٿ  ٿ   ٿ(٢٨:التوبة)   .
تعاىل قاؿ كما معنوية ٪باسة فنجاستهما،  كالشيطاف  : 

 ى   ائ  ائ  ەئ(٣٠:الحج (  .
.   حسية ٪باسة ٪بسة تكن مل كاألكثاف

تعاىل لقولو ا٣بنزير الإك:   
   ھ   ھ  ھ  ے  ے (١٤٥:األنعام) .  

 :  قاعدة ♦
كل حي طاىر ، إال الكافر ، والخنزير 
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صار ما الإ،  كبيضو،  كلعابو،  ك٨باطو،  كدمعو،  كعرقو،  ا٢بى فالطاىر 
 . البالوعات كصراصّب النجاسة َب حياتو كانت ما كإال،  دمان  منو
 :   قاعدة ♦

 ًكل ميت نجس إال ميتـــة اآلدمي ولو كان كافرا 
وإال ميتة البحري 

 فالكافر ٪باستو معنوية سببها اعتقاده ، قاؿ تعاىل : 
  ٿٿ   ٿ(٢٨:التوبة)   .

 :فلما زاؿ عن جسده طهر جسده ، قاؿ تعاىل 
   ک  ککگ(٧٠:اإلسراء)  .
 . ٪بسة فميتتو التكرًن ىذا َب يدخل مل كالشيطاف كافر من مسلمان  خيص كمل

 
ىريرة أيب عنؼ مالبحر ميتة  أما  اهلل رسوؿ أف  ماء عن سئل ٤با 

  .كالدارقطِب مالك  ركاه. [ميتتو الحل ماؤه الطهور ىو] : قاؿ البحر
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 تعاىل كقاؿ :  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ (٩٦:الماادة)  .
.   ميتان  بو قذؼ ما كطعامو،  صدٛبوه ما صيده  : عباس ابن قاؿ
 كاف أك،  بالرب حياتو طالت فإف،  كالبحر الرب َب يعيش الذل ا٢بيواف أما

 . ٪بسة ميتتو صارت بالبحر مكثو من أكثر بالرب مكثو
 
 أكَب أيب بن اهلل عبد عن : ا١براد ميتة كإال  رسوؿ مع غزكت : قاؿ 
 . كمسلم،  مالبخار ركاه  .  ا١براد معو نأكل غزكات سبع  اهلل
 
 عمر ابن عن  قاؿ رسوؿ اهلل   :قاؿ : [ميتتان لنا أحلت 
  . [لـاوالطح فالكبد الدمان وأما والجراد فالحوت الميتتان فأما ودمان

  .صحيح بسند كالدارقطِب م ،كالبيهق م ،كالشافع،  ماجو كابن،  أٞبد ركاه
 
   .الذبابة ٢بديث كالذبابة ا٢بشرات صغّب ميتة كإال ♦
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 تعاىل قاؿ  :   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ

.  (١٤٥:األنعام)  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے
 

 دـ أك  ،ذٕبها عند الذبيحة من جيرل الذل الدـ ىو:  ا٤بسفوح الدـ ♦
 بعد الذبيحة عركؽ َب يبقى ما أما،  ا١بركح من خيرج الذل الدـ أك ا٢بيض
 . إٝباعان  طاىر ىو بل مسفوحان  دمان  يسمى فبل ذٕبها
 
 ألنو الطهارة غالبو اللحم يبيع الذل القصاب ثياب َب مالذ فالدـ كلذا ♦
 الذبح يتوىل الذل أل ا١بزار ثياب َب الذل الدـ أما،  الذبيحة داخل من
 . ٪بس فهو

   
ما يسيل من  ٫بو ا١بسد من ساؿ ما ككل،  كالصديد كالقيح كالدـ ♦

 غسل عن كيعفى،   ہ ہ ھ  تعاىل قولو َب داخل فهو ا٢بركؽ
 . درىم قدر كأنو اليسّب على العلماء تعارؼ كقد،  الصبلة َب منو اليسّب
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 تعاىل قاؿ  :      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  

.  (٣:الماادة)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 

 عند اهلل اسم غّب عليها ا٤بشرؾ يذكر الذبيحة ىى،  بو اهلل لغّب أىل فما ♦
.  اػػػػػػذٕبو

 تعاىل قاؿ:  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  (١٢١:األنعام)  .
  .كاجملوس الكفار ذبيحة كىذه

  
يذكركف أهنم علمو مع،  لنا أحلها تعاىل فقد الكتاب ىلأ ذبيحة أما 

   :تعاىل بقولو ٨بصوصة فهى،  تعاىل ا٠بو غّب عليها

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې (٥:الماادة(   .
  .كنأكلها،  أكلها عند تعاىل اهلل ٫بن منسم
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 يأتوف قومان  إف اهلل رسوؿ يا:  قالوا قومان  أف عنها اهلل مرض عائشة فعن 
،  أنتم عليو سموا] : فقاؿ؟  ال أـ عليو اهلل اسم أذكر مندر ال بلحم
،  يعلى كأبو،  ماجو كابن،  داكد كأبو،  كمالك م ،البخار ركاه . ]وكلوه

. م كالنسائ
 

 خنقوىا أك بالكهرباء صعقوىا إذا أما،  صحيحان  ذٕبان  ذٕبوىا إذا كذلك ♦ 
 ذكر لعدـ ال،  الذبح لطريقة أكلها عندئذ جيوز فبل قفاىا من ذٕبوىا أك

.  عليها اهلل اسم
 فساد ُٙبُقق ذا إيَبؾ بل،  ذٕبو طريقة َب للشك الكتاب ىلأ طعاـ يَبؾ كال

 . الذبح طريقة
  .خنقان  ماتت الٌب ىى كا٤بنخنقة ♦
  .فماتت بشىء ضربت الٌب ىى كا٤بوقوذة ♦
  . علو من ىوت الٌب كا٤بَبدية ♦
.  فماتت نطحت الٌب كالنطيحة ♦
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.  فذكيناه فمو من أدركناه ما إال الصيد موت َب فتسبب السبع أكل كما ♦
.  لؤلصناـ ذٕبت كما أل النصب على ذبح كما ♦

.  أكلها جيوز ال ٪بسة ميتة األنواع ىذه فكل
 

 : والبغال والخيل األىلية الحمر ♦
 جابر عن  : اهلل رسوؿ هنى  األىلية ا٢بمر ٢بـو عن خيرب يـو  ،
 . داكد كأبو،  كمسلم م ،البخار ركاه.  ا٣بيل ٢بـو َب كأذف
 

  جابر عن  اهلل رسوؿ مع سافرنا  : قاؿ  ا٣بيل ٢بـو نأكل ككنا 
  .صحيح بسند مكالبيهق  ،الدارقطِب ركاه.   ألباهنا كنشرب

 
 على فرس ٢بم أكلنا:  قالت عنها اهلل مرض بكر أيب بنت أ٠باء عن 
  .كمسلم م ،البخار ركاه.   النىب عهد
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 جابر عن  فنهانا ، كا٢بمّب كالبغاؿ ا٣بيل من خيرب يـو ذٕبنا  :قاؿ 
 داكد أبو ركاه .  ا٣بيل عن ينهنا كمل،  كا٢بمّب البغاؿ عن  اهلل رسوؿ
  .حيحػػػػػػػػص بسند

 
  : يشـــــــالوح الحمار ♦
 النىب ٥بم كقاؿ،  كحشيان  ٞباران  اصطاد أنو قتادة أيب عن  : [كلوا 
  .كمسلم م ،البخار ركاه . [لحمها من بقى ما
 . حيل مل ماألىل توحش كإف،  حيـر مل مالوحش استأنس فإف ♦

 
.  أكلو جيوز الطيبات من:  والبقر الظباء ♦
 

 : الضبع ♦
 ابرػػػػج عن  النيب فأ  ركاه . [يؤكل دــــــصي الضبع] : قاؿ 
  .صحيح بسند ماجو كابن م ،كالَبمذ،  داكد أبو
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 . الناس على بو يعدك ال فإنو ناب ذا كاف كإف فالضبع ♦
 

  : واليربوع الثعل  ♦
 . بنابو يتقول ال ألنو،  كتستطيبو العرب تصطاده الطيبات من مها
 

 : األران  ♦
 أنس عن  فأخذهتا فأدركتها الظهراف عند أرنبان  أفصحنا:  قاؿ 

 اهلل رسوؿ إىل كفخذىا بكتفها كبعث فذٕبها،  طلحة أيب إىل هبا فذىبت
  "كمسلم م ،البخار ركاه.    "وأكلو فقبلو.  

  
  : القنفذ ♦

  .ابوػػػػػػبن يتقول ال ألنو حيل
 

   لوػػػػػػػأؾ جيوز : الض  ♦
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 عباس ابن عن  اهلل رسوؿ مع دخل أنو الوليد بن خالد أخربه أنو 
 اهلل رسوؿ فرفع،  ٧بنوذان  ضبان  عندىا فوجد عنها اهلل مرض ميمونة بيت 
 قاؿ؟  اهلل رسوؿ يا أحراـ الضب  :خالد فقاؿ يده :  [ولكن ال 
 فأكلتو فاجَبرتو: قاؿ خالد .  [أعافو فأجدنى قومى بأرض يكن لم

  .كمسلم م ،البخار ركاه . ينهو فلم ينظر  اهلل كرسوؿ
 

  : آوى ابن ♦
.  أكلو جيوز ال الكبلب جنس من الرائحة كريو مستخبث

 
.  الطيبات من : امةــــــــالنع ♦

 . صيد أنو على فدؿ  ،ببدنة ٧برمان  اصطادىا فيمن الصحابة كقضت
 
 عباس ابن عن  النيب أف  النملة:  الدكاب من عأرب قتل عن هنى 

 ككذا،  حػػػػػػصحي بإسناد داكد أبو ركاه . كالُصَرد،  دػػػػػػػػػدهػػػػػكالو،  لةػػػػػػكالنح
  .ماجو ابن
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   .قرداف أبو ىو كالصرد ♦
 

 : والخفاش الضفدع ♦
 العاص بن عمرك بن اهلل عبد عن   قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ أنو موقوفان 
 : [فإنو الخفاش تقتلوا وال،  تسبيح نقيقها فإن الضفادع تقتلوا ال 
.  [أغرقهم حتى البحر على يسلطن رب قال المقدس بيت خرب لما
 . صحيح بسند مالبيهق ركاه

 
 النىب طبيب سأؿ  :قاؿ مالتميم اهلل عبيد بن عثماف بن الرٞبن عبد عن ♦
 م ،كالنسائ،  داكد أبو ركاه.  قتلها عن فنهاه دكاء َب جيعلها ضفدع عن 

  .صحيح بسند
 

 . أكلو يجوز ال قتلو يجوز ال ما وكل ♦
 

 . ٣بباثتهما والسلحفاة،  التمساح كحيـر ♦
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.  الطيبات من ألهنما جائز والمها،  والوعل،  الزرافة كأكل♦
 

 المكروه فيو فدخل طاىر فهو األكل محرم غير من ذكى ما وكل ♦
 : كالجاللة

  عباس ابن عن  النيب أف  داكد أبو ركاه . ا١ببللة ألباف عن هنى 
 . صحيحة بأسانيد مكالنسائ م ،كالَبمذ،  كا٢باكم

 
 بو عليو ديوت ما أك عقر أك ٫بر أك ذبح من الذكاة فيو عملت ما فكل ♦

  .أكلو حيل طاىر فهو
 
 عمر ابن عن  النيب أف  أك عليها يركب أف ا١ببللة عن هنى 

 . كصححو كا٢باكم،  داكد أبو ركاه  .ألباهنا يشرب
 عمر ابن كعن  النيب أف  داكد أبو ركاه.  ا١ببللة أكل عن هنى  ،

  .صحيح بسند ماجو كابن م ،كالَبمذ
  .كراىة فبل الإك ٢بمها طعم تغّب ف إا١ببللة أكل يكره: م الشافع كقاؿ ♦
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 كالبقر،  اإلبل من كتكوف،  كالنجاسات العذرة ؿأؾت الٍب ىى كا١ببللة ♦
 كتأكل مدة فتحبس،  تنزيهية كراىة مكركه كأكلها،  كالدجاج،  كالغنم
.  أكلتها الٌب النجاسة آثار زكاؿ الظن على يغلب حٌب،  طاىران 

 
 . وعذرة بول من طاىرة فهى النجاسة يستعمل لم ن إالمباح وفضلة ♦
 لكما بن أنس عن  النىب أتوا ناسان  أف  ا٤بدينة فاْجتَػَوكا ُعْكلٍل  من  
 م ،البخار ركاه  .كألباهنا أبوا٥با من يشربوا أف فأمرىم،  لِقاحٍل  بَذكدِ  ٥بم فأمر

  .كأٞبد،  كمسلم
 
 ٤با ٪بسان  بو٥با كاف فلو،  ناقتو على طاؼ أنو  اهلل رسوؿ عن كصح ♦

  .جدػػػػػػػػا٤بس أدخلها
 

 ٤با  اهلل رسوؿ ألف،  نجسة فهى لحمو يؤكل ال ما جميع فضلة أما ♦
  .م البخار ركاه . [ركس نهاإ] : قاؿ بركثة  مسعود بن اهلل عبد أتاه

 . النجس ىو  :كالركس
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،  وبولو ،  اهلل رسول فضلة ال إ ،٪بساف كبولو ففضلتو ماآلدـ أما ♦
 ذلك فى صح وقد،  طاىر فكلها،  وقيئو،  ومذيو،  ومنيو،  ودمو

 . كثيرة أحاديث
 
 َب خراجو إكمسلم مالبخار كألـز،  صحيح بسند الدارقطِب ركل 

،  من الليل قامت  النيب ٚبدـ ككانت،  يسار بنت بركة أف الصحيح
 افتقده قاـ فلما،  فشربتو،  عيداف من قدح َب تبوؿ قد  اهلل رسوؿ ككاف
 عطشانة كأنا قمت:  فقالت،  عنها اهلل مرض بركة عنو فسأؿ،  جيده فلم

،  ا٢باكم أيضان  ركاه.   [أبداً  بطنك وجع يتشتك لن] : فقاؿ،  فشربتو
 . داكد كأبو،  حباف كابن

 
 يرػػػػػػػالزب بن اهلل دػػعب شرب ك٤با  امتوػػػػػحج دـ  قػػػػؿ فقاؿ :  
،  كالبزار،  ا٢باكم ركاه.  [منك لهم وويل،  الناس من لك ويل]

  .جيد بسند كالطرباين م ،كالبغو م ،كالبيهق  ،كالدارقطِب
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 . ٪بس فهو ا٢بياة ٙبلو ٩با م ،ح أك،  ميت من انفصل كما ♦
 
 اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ مالليث كاقد أيب عن  : [البهيمة من قطع ما 
 كا٢باكم م ،كالَبمذ،  كأٞبد،  داكد أبو ركاه . [ميتة فهو حية وىى
 . سنوػػػػػػػػػػكح
 
،  كاللحم،  كا١بلد،  با٤بوت ينجس ا٢بياة حاؿ الدـ فيو جرل ما فكل ♦

 ٩با كا٢بافر،  كالظفر،  كالشعر،  الريش زغب أما.  الريش كقصب،  كالعظم
  .ميتان  أك حيان  ا٢بيواف من انفصل،  طاىر فهو دـ فيو مجير ال

 
 . ا١بنب عمل َب تستعمل الٌب ا٤بيتة منافح ٪باسة ذلك من كيعلم ♦

 
 مالذ القىء أما  ،٪بس فإنو مباح من كلو مكا٤بذ،  كا٤بِب،  ا٤بتغّب كالقىء ♦
 . طاىر فهو الطعاـ حالة عن يتغّب مل
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.  الولد منو كيكوف،  القذؼ عند ينزؿ،  ثخْب أبيض سائل ىو كا٤بِب ♦
،  النساء َب التفكر عند قذؼ بغّب يسيل رقيق أبيض سائل ىو مكا٤بذ ♦
 . ا٤ببلعبة عند أك
 . البوؿ بعد ينزؿ ثخْب أبيض سائل مكالود ♦

 
 مغلف ا٢بيواف كىذا،  ممنو حيواف من يتكوف ا٤بِب أف ا٤بسألة كٙبقيق ♦

 تفرز القذؼ فعند،  ا٢بيواف ىذا لغذاء الفركتوز على محيتو بغشاء
 ما٤بذ يسمى لزجان  سائبلن  البوؿ م٦بر َب تفتح غدة كىى،  الربكستاتا
 عند كلكن،  طاىر ما٤بنو ا٢بيواف فأصل،  ما٤بنو ا٢بيواف خركج لتسهيل
 على ٦بازان  النجاسة فنطلق،  بنجاسة ٧باطان  طاىران  يصّب مبا٤بذ اختبلطو
 ةػا٤بنوم يواناتػاحل ٙبررت ا٤بهبل ما٤بنو السائل دخل فإذا،  ما٤بنو السائل

 ذلك كعلى،  الطاىرة بالبويضة كاٙبدت،  كحدىا ـالرح كدخلت،  ىرةػاالط
.   طاىران  آدـ ابن أصل يكوف
 قاؿ تعاىل  :  ک  ک  ک  گ  (٧٠:اإلسراء)   .

 . ٪بسان  َكُكلٍّل  ا٤بنول السائل كاف فإك
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 كديان  كيسمى،  البوؿ بعد خيرج فإنو م ،با٤بذ الربكستاتا امتؤلت ذاإك♦
 .م ا٤بذ قواـ عن لثخانتو

 
 زالة إلال العطش تزيد ألنها والعطش يللتداو الخمر شرب ويحرم ♦

  .ا٤بوت على أشرؼ قد ككاف غّبىا يوجد مل إف با٣بمر إزالتها فلو غصة
 
 رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل  سلمة أـ عن لم اهلل إن] : قاؿ 
،  حباف كابن،  يعلى أبو ركاه .[عليكم حرم فيما شفاءكم يجعل

 . الصحيح رجاؿ رجالو بإسناد مكالبيهق
 
 ىبػػػػػػػالن فأ الدرداء أيب عن  [رامــــبح داوواـــــــــت وال] : اؿػػػػػػػؽ . 
  .داكد أبو ركاه
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 أف أليتاـ ٟبر عن سألو ٤با طلحة يبأل قاؿ  ألنو ا٣بمر ٚبليل كحيـر ♦
 مالنسائ ركاه . [الدنانِ واكسر،  الخمر أىرق] :  قاؿ خيللو

  .صحيح
  

.  طهرت نفسها تلقاء من ٚبللت إذا ا٣بمر كلكن ♦
 

،  كالزجاج،  القاتل كالسم الطاىرات من ضرر فيو ما أكل يحل ال ♦
 ا٤بدبوغ ا٤بيتة كجلد،  العرؽ كشرب،  كا٤بِب كا٤بخاط كا٤بستقذرات،  كالَباب

 الرمق بو يسد ما منو يأكل أف فلو خنزير ٢بم أك ميتة أكل إىل اضطر كمن
 تعاىل لقولو : ڳڱ   ڱ ڱ ڱ ںں ڻ     ڻ (١٧٣:البقرة)   .
 
تعاىل لقولو منو الشبع جيوز كال،  أكلو جيب كال  :

 ں  ڻ     ڻ   .
طاىر ىل إالوصوؿ يرج مل ف إمنها التزكد لو كجيوز   .
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قد زانيان  كجد ٍب،  يأكل ما جيد كمل ا٥ببلؾ على ا٤بسلم أشرؼ فإف 
 قصاص عليو لو من أك،  مرتدان  أك،  للصبلة تاركان  أك،  ٧باربان  أك،  أحصن

 ٢بم يأكل كمل،  ا٤بيتة أكل،  آدمى ك٢بم ميتة كجد كلو،  للضركرة كأكلو قتلو
 . اآلدمى

 
 انتفاع جاز فإك،  نجس بماء والزروع الثمار من يسق ما يحرم وال ♦

. م آدـ أك مسجد غّب َب ٗبتنجس
   

 بإذف ال إ ،شيئان  منو يأخذ أف جيز مل،  مضطر كىو لغّبه ببستاف مر فإك ♦
  . صاحبها
 عباس ابن عن  أف النيب  مال من المرىء يحل ال] : قاؿ 
  .صحيح بسند مالبيهق ركاه  .[نفس طي  من اعطاه ما إال أخيو
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 إف،  الشجر على الٌب الثمار حكم األشجار من الساقطة الثمار كحكم ♦
،  بإباحتها عادهتم جرت إف إال،  خارجو أك ا١بدار داخل الساقطة كانت

  . كضمن أكل مضطران  كاف كإف
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 ة النجاسةـــــــزالإ
 
 معيد ا٣بدرػػػػػعن أيب س   أنو خلع نعليو فى الصالة ثم قال : 
، كأبو داكد ، أخرجو أٞبد  . [ل أخبرنى أن فيهما قذراً ــــــإن جبري]

. كابن خزدية بسند صحيح 
 

  :يتفرع من ىذا ا٢بديث مسائل
 :المسألة األولى

   وبدنو ومكانو إن ذكر وقدريوجوب إزالة النجاسة عن محمول المصل
.  كمنديلو، كنعلو ، كعمامتو ، فنحو ثوبو :  مأما ٧بموؿ ا٤بصل ♦
 كجبهتو، كيديو ، كركبتيو ، فهو ما ٛبسو أعضاؤه من قدميو : أما مكانو  ك♦

، ك٫بو ذلك ، كجبهتو ، كما بْب ركبتيو ، فبل يضر ٪باسة ما ٙبت صدره 
، كلو اتصل هبا ، أك سجادتو ، كال ما ٙبت حصّبه ، كلو ٙبرؾ ٕبركتو 
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، ٖببلؼ طرؼ عمامتو ا٤بلقى على األرض ، كفركة ميتة صلى على صوفها 
 . فإنو َب حكم احملموؿ، أك طرؼ ردائو ا٤بلقى كبو ٪باسة 

 
أك مل يعلم هبا حٌب ، فإف صلى بالنجاسة ناسيان ٥با حٌب فرغ من صبلتو  ♦

زالتها لعدـ كجود ماء إككذا من عجز عن ،  فرغ منها فصبلتو صحيحة
كمل جيد ثوبان غّب ا٤بتنجس فإنو ، زالتها بو إأك لعدـ قدرتو على ، طهور 
كحيـر عليو تأخّبىا حٌب خيرج الوقت ، كصبلتو صحيحة ،  بالنجاسة ميصل

، الة ػػػػػػػػٍب تذكر بعد الص، درة ػػػػػػػػ أك لعدـ الق ،يان ػػػػػػػفإف صلى بالنجاسة ناس
، يستحب لو أف يعيد الصبلة ما داـ الوقت باقيان ، أك كجد ثوبان آخر طاىران 

كَب العشائْب ، كىو َب الظهرين لئلصفرار :  مكا٤بقصود بو الوقت الضركر
كأف ،  يشمل ما استقر ببطنو من النجاسة مك٧بموؿ ا٤بصل، لطلوع الفجر 
، مامل تتغّب عن صورهتا إف أمكن ، فيجب عليو أف يتقيأىا ، يشرب ٟبران 

 .ان  كاف عاجز كإال
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:  المسألة الثانية
 مبطل كلو قبل أو ذكرىا حال صالتو،  يسقوط النجاسة على المصل ♦

أك يابسة ، بأف كانت رطبة ، كذلك إف استقرت عليو ، ٛباـ التلفظ بالسبلـ 
كإدراؾ ، كاتسع الوقت إلزالتها ، كإال مل تبطل ، كمل تنحدر حاؿ سقوطها 

، ك ثوبان غّب ا٤بتنجس ، أككجد ما تزاؿ بو من ا٤باء ا٤بطلق ، الصبلة فيو 
.  ككانت النجاسة ٩با ال يعفى عنو

 
:  المسألة الثالثة

فإنو يسل رجليو منو من غّب أف يرفع إن تعلقت النجاسة بأسفل النعل  ♦
.  كإال أصبح حامبلن للنجاسة فتبطل صبلتو، رجلو بالنعل ا٤بتنجس 

 
 عن ابن مسعود   أن النبى كأبو جهل كان يصلى عند البيت 

بَسَلى َجُزر بُب ِأيكم جيىء : إذ قاؿ بعضهم لبعض ، كأصحاب لو جلوس 
، فانبعث أشقى القـو فجاء بو ، فبلف فيضعو على ظهر ٧بمد إذا سجد 

كأنا أنظر ال ، بْب كتفيو ،  كضعو على ظهره فنظر حٌب إذا سجد النيب 
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فجعلوا يضحكوف كدُييل بعضهم : قاؿ ، كلو كانت ىل منعة ، أُغِب شيئا 
حٌب جاءت فاطمة ، اجد ال يرفع رأسو ػػػػ سكرسوؿ اهلل ، على بعض 

ثبلث  [اللهم عليك بقريش] :فطرحتو عن ظهره فرفع رأسو ٍب قاؿ 
قاؿ ككانوا يركف أف الدعوة َب ذلك ، فشق عليهم إذ دعا عليهم .  مرات

وعليك بعتبة ابن ،  جهل ياللهم عليك بأب] :ٍب ٠بى ، البلد مستجابة 
وعقبة بن ، وأمية بن خلف ، والوليد بن عتبة ، وشيبة بن ربيعة ، ربيعة 
 بيده لقد رأيت مقاؿ فوالذل نفس، كعد السابع فلم ٫بفظو  [ معيطيأب

  .م ركاه البخار . بدرِ  صرعى َب الَقليب قليبالذين عد رسوؿ اهلل 
 

كأما ، يقاؿ ٥با ذلك من البهائم ،  السلى ىى ا١بلد الٌب يكوف فيها الولد ♦
 . من اآلدميات فا٤بشيمة

 
:  وىذا الحديث أصل عظيم لقاعدة عظيمة وىى أن  ♦

 األصل فى األشياء الطهارة  



  بسكنوز الفقو                                                          الق

 

- 225-  

 

فالنىب ،  إال ما دؿ عليو دليل كاف ساجدان كال يعلم ما الذل على 
   .فأكمل صبلتو، كتفيو أىو ٪بس أـ طاىر 

 تعاىل قاؿ:   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ(٢٩:البقرة)  

 
فدؿ على أف الطهارة لكل ا٤بوجودات ، كال ديًب اهلل علينا بشىء ٪بس  ♦ 

 . ال ما خرج بدليلإ، كا٤بخلوقات ىى األصل 
 

فإف ، كال يسأؿ ، ُٞبل على الطهارة ، فما سقط من ا٤بسلمْب على مار  ♦
 . فإف شك َب إسبلمهم أك كفرىم ٞبلوا على اإلسبلـ، سأؿ صدؽ العدؿ 

 
إذ ، كأما ما سقط من بيوت الكفار فمحموؿ عند الشك على النجاسة  ♦

 . إال إف أخربه عدؿ بطهارتو، أنو الغالب عليهم عدـ التحرز من النجاسة 
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 مكإزالتها عن ا٤بصل،  بأف غسل النجاسة كقد أخذ منو اإلماـ مالك  ♦
كىذا ، إال أف تفريعات مذىبو كلها على أف غسلها كاجب ، سنة ال كاجب 

 . قوؿ يصلح للموسوسْب َب الطهارة خاصة
 

إذ أهنم غالبان ال يتحرزكف من ،  كٞبل األطفاؿ َب الصبلة يبطلها ♦
 كامتطاء ا٢بسْب م ، ألمامة بنت زينب كىو يصلكأما ٞبلو ،  النجاسات

 ظهر رسوؿ اهلل   ، فقد أكرد ، كاألطفاؿ ال حيَبزكف من النجاسة
،   رٞبو اهلل َب خصائصو الكربل أهنا من خصائص رسوؿ اهلل مالسيوط
ذ أنو قد أذىب عنهم إ، ف ٞبلو ألطفالو من أىل البيت خاصة إكقيل 
.  سػػػػػػػػػالرج
  
 عن أيب ثعلبة ا٣بشُب  نا أىُل سفر منر إ: قلت يا رسوؿ اهلل :  قاؿ

فإن لم ] : قاؿ ؟ كال ٪بد غّب آنيتهم ، باليهود كالنصارل كاجملوس 
ركاه الشيخاف   .[ثم كلوا فيها واشربوا، تجدوا غيرىا فاغسلوىا بالماء 

.  دػػػػػػػػػػػكأحم
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:  المسألة األولى
:  قاعدة ♦

 أن الغال  مقدم على األصل    
كلكن الغالب على أىل الكتاب عدـ ، فاألصل َب ٝبيع اآلنية الطهارة 

، فقدمنا الغالب عليهم على األصل كىى الطهارة ، التحرز من النجاسات 
كغّب ، ككناؼ ، كسكّب ، ثوب كافر ، ؾ ةفبل ُيصلى ٗبا غلبت عليو النجاس

.   من الثيابملكما حاذل فرَج غّب عا، كما يناـ فيو غّبه ،  ممصل
  

 . فيو ٚبصيص ا٤باء ا٤بطلق لتطهّب اآلنية : المسألة الثانية
 عن ابن عباس  أف رسوؿ اهلل فقد ـغأيما إىاب دب] :  قاؿ 
 م ،ذػػػػكالَـب،  كأبو داكد م ،ائػػػػػػكالنس، سلم ػػػػػػـك، د ػػػػػػأحم ركاه . [رـطو

 . قػػػػػػػػػكابن ماج
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اهلل عنها أف رسوؿ اهلل م عن عائشة رض   أمر أن ينتفع بجلود
بو أ كم ،كالنسائ،  كمسلم م ،كالشافع، مالك ركاه . الميتة إذا دبغت 

 .م  كالبيهق ،كالطرباين، كابن حباف ، كابن ماجو ، داكد 
 
سئل رسوؿ اهلل :  اهلل عنها قالت م عن عائشة رض  عن جلود ا٤بيتة

  ،ينػػػػػػ كالدارقطم ،ائػػػػػكالنس، د ػػػػأحمركاه  . [دباغها طهورىا] :فقاؿ 
 . بو داكد بسند صحيحأك
 
 أتانا كتاب النيب :  عن عبد اهلل بن عكيم ا١ُبَهِب قاؿ بأرض جهينة 

ركاه  . "ال تنتفعوا من الميتة بإىاب وال عص  " : ف أكأنا غبلـ شاب 
.  كالدارقطِب بسند صحيح، كابن حباف ،  كأبو داكد م ، كالنسائم ،الَبمذ

 

كالعصب ىى العركؽ الٌب تشد  ،  اإلىاب ىو جلد ا٤بيتة ما مل يدبغ♦
 . ؿػػػػػػػا٤بفاص
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ىو ٞبل اإلىاب على ا١بلد ،  كا١بمع بْب حديث ا٤بنع كآحاديث ا١بواز ♦
كغّب ذلك ، منا يسمى قربة إ، كأنو بعد الدباغ ال يسمى إىابان ، قبل الدباغ 

، كصاحب القاموس ، كالنضر بن مشيل ، كقد نقل ذلك عن أئمة اللغة 
.   كابن حـزمكىو قوؿ ابن شاىْب كابن عبد الرب كالبيهق، ك٨بتار الصحاح 

،  كالدباغ ىو معا١بة ا١بلد ٗبلح أك غّبه من ا٤بواد الٌب تذىب بنتنها ♦
أما جلود ، كلو بغّب دباغ ، فجلود ما يذبح كتعمل فيو الذكاة كلها طاىرة 

.  ال مل تطهرإا٤بيتة فبلبد من دباغها ك
 
 عن أيب ىريرة  ٍب قاؿ ، دخل أعرايب ا٤بسجد فصلى ركعتْب :  قاؿ :

 : فقاؿ دا فالتفت النىب ػػكال ترحم معنا أح، دا ػاللهم ارٞبِب ك٧بم
فأسرع الناس ، ٍب مل يلبث أف باؿ َب ا٤بسجد ،  [د تحجرت واسعاـــلق]

  نما بُيعثتم مُيَيسرين ولم تبعثوا مُيَعسرينإ]  :فقاؿ ٥بم رسوؿ اهلل ، ليو إ
جال من ماء أو، أىريقوا عليو دلوا من ماء   مكالشافع، مالك ركاه  . [سِن

 .م كالبخار، كأٞبد 
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: وىى قولهم :  أخذ من ىذا الحديث قاعدة عظيمة ♦
 عفى عما يعسر  

 كلقولو تعاىل:  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ(٧٨:الحج) . 
 

كالعفو يكوف ، فكل ما يعسر التحرز منو فهو معفو عنو كا٢برج فيو مرفوع 
. على قدر ا٤بشقة 

:  ومنو القاعدة  ♦
 اذا ضاق األمر اتسع  

، ختيار من األحداث إمن غّب ، فكل ما خرج من ا٤بخرج بنفسو  ♦
فحكمو أنو إف الـز خركجو كل ،  كالغائط  ، كا٤بِبم ،كا٤بذ، كسلس البوؿ 
فإف الـز ،  عن الوضوء كعن غسل النجاسة مك جلو عفأكقت الصبلة 

فإف الزمو َب اليـو كلو مرة ، نصفو عفى عن الغسل كندب لو الوضوء 
 .  عن الغسلمكجب عليو الوضوء كعف
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:   والقاعدة تقول ♦

 المشقة تجل  التيسير  
  ما كاف إلحدانا إال ثوب كاحد : اهلل عنها قالت معن عائشة رض 

ركاه . ُق بظفرىا ػػػفإذا أصابو شىء من دـ قالت بريقها َفَمَصَعتْ  ٙبيض فيو
. م البخار

 
 أتت النيب :  اهلل عنها قالت معن أ٠باء بنت أيب بكر رض امرأة 

  :فقاؿ رسوؿ اهلل . ا٤برأة يصيبها من دـ حيضها  يا رسوؿ اهلل: فقالت 
، ٞبد أك، أخرجو الستة .  [لَتحُيتو ثم لَتقرُيضْجوُي بماء ثم لتُيَصلِّ فيو]

 .م كالشافع، كمالك 
 

 . ككيفية تطهّبه،  فيو ٪باسة دـ ا٢بيض ♦
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 :المسألة األولى 
الٍب ،  دؿ ا٢بديثاف السابقاف أف اهلل قد عفا عن القليل من النجاسات ♦

، كالصديد ، كالقيح ، كىى الدـ ، حَباز منها للصوقها للجسم إليعسر ا
كعن أثر دمل ، كعن أثر ذباب ،  عن فضلة دكاب ٤بن يزاك٥با مككذا عف

 عن مكعف،  كعن ذيل امرأة أطيل لسَب، أك احتاج لعصره ، ساؿ بنفسو 
كأ٢بقت هبما رجل الفقّب ، إف دلكا ، من ركث دكاب كبو٥با ، خف كنعل 

 كالكلب م كفضبلت اآلدـ ،ٖببلؼ غّب الدكاب، لعسر االحَباز من ذلك 
كٖببلؼ ما أصاب غّب ا٣بف ، فبل يعفى عما أصاب من فضبلهتا ، كا٥بر 
ك الثوب أ عما أصاب ا١بسم مكعف، فبل عفو ،  كالثوب كالبدف  ،كالنعل

ف غلبت النجاسة على إال إ، ف كاف ٨بتلطان بنجاسة إ، من طْب األمطار 
كلو ، يصيب البدف أك الثوب كل يـو ، ككذا يعفى عن بلل الباسور ، الطْب 

يصيبو بوؿ أك غائط من ، أك جسدىا ، كيعفى عن ثوب ا٤برضع ،  مرة
،  ذا كانت ٘بتهد َب درء النجاسة عنها حاؿ نزك٥با ٖببلؼ ا٤بفّرطةإ، الطفل 

كذلك ،  يزاكؿ ا١بركح مكالطبيب الذ، كالكناؼ ، كيعفى عن ثياب ا١بزار 
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، كمل يكن عندىم ثوب آخر أعدكه للصبلة ، إف اجتهدكا َب درء النجاسة 
.  كال يصلوف بثياهبم الٌب أصابتها النجاسة

 

:  المسالة الثانية
كحكما ،  أف للنجاسة عينا كىو جـر النجاسة بْب حديث أيب ىريرة  ♦

. كال يرفع إال با٤باء ا٤بطلق ، كىو ما يتبقى بعد إزالة النجاسة 
  
 فاألعرايب ٤با باؿ شربت األرض ، أما عْب النجاسة فهى تزكؿ كلو بنجس

 إال مكما بق، فذىب بذلك عْب النجاسة ، إذ أهنا تراب كرمل ، بولو 
.  برفعو با٤باء ا٤بطلق فأمر الرسوؿ ، حكمها 

 
 بأف تزيل عْب النجاسة ، كىذا ىو األصل َب تطهّب غالب النجاسات

ٍب إذا أزلت عْب ، حٌب ال تتفاحش النجاسة بكثرة صب ا٤باء ، أكالن 
.  صببت قليبلن من ا٤باء ا٤بطلق على حكم النجاسة فّبتفع، النجاسة 
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:  المسألة الثالثة
 كلكن ينتقل عينها ، حكم النجاسة ال ينتقل  .
 ال ينتقل حكمها ، فإذا بللت يدؾ ككضعتو على مكاف ٪باسة جفت  ،

.   أما إذا كانت رطبة انتقل عينها
 

  : المسألة الرابعة
موقوؼ على الشارع ،  مإزالة النجاسة أمر توقيف .
فإف كرد الشرع ،  فكل ٪باسة من النجاسات ٥با طريقة ٨بصوصة إلزالتها

  ،كإف كرد بغّب ذلك كفرؾ ا٤بِب، بوجوب إزالتها با٤باء ا٤بطلق تعْب ا٤باء 
كحك ، كتطهّب األرض لذيل ا٤برأة ، كاإلستجمار با٢بجارة ، كدباغ ا١بلود 

  .كإف مل يرد فيو شىء تعْب أيضان ا٤باء، كاف ذلك ، ا٢بذاء َب األرض 
 
 إىن امرأة : قلت يا رسوؿ اهلل :  عن أـ سلمة رضى اهلل عنها قالت

 . [يطهره ما بعده] : فقاؿ ، فأجره على ا٤بكاف القذر ،  مأطيل ذيل
  . كابن ماجوم ،كالَبمذ، ركاه أبو داكد 
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كالنجاسات ، كمخاط كغّبه ، يل ا٤برأة تصيبو القاذكرات ذ فيو العفو عن ♦
كجب عليها غسلو با٤باء ، أما إذا ٙبققت إصابتو بنجاسة رطبة ، اليابسة 
.  الطهور

 
 معن أيب سعيد ا٣بدر  قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ:  [ إذا جاء

، أو أذى ، فإذا رأى فى نعليو قذراً ، فلينظر ، أحدكم إلى المسجد 
 . ركاه أبو داكد بسند صحيح . [وليصل فيهما، فليمسحو 

 
أما إذا ، تصيب النعل ، كالنجاسات اليابسة ،  فيو العفو عن القاذكرات ♦

.  كجب غسلو إف أراد الصبلة فيو، ٙبقق إصابتو بنجاسة رطبة 
 
 عن أيب ىريرة  سئل رسوؿ اهلل :  قاؿ عن فأرة كقعت َب ٠بن 

 ي ، ثم كلوا ما بق، إن كان جامداً فخذوىا وما حولها ] :فماتت فقاؿ 
.  كأبو داكد بسند صحيح، ركاه أٞبد  . [وإن كان مااعاً فال تأكلوه
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.  كا١بامدات،  فيو كيفية إزالة النجاسة من ا٤بائعات ♦
 
كؿ اهلل ػػػػػػاؿ رسػػػؽ: ىا قالت ػػػػػػػؿ رضى اهلل عنػػػػػػػػ عن أـ الفض:  
، ركاه أٞبد  . [ويُيَص  على بول الغالم، ما يغسل بول الجارية نإ]

كا٢باكم ، كابن ماجو ،  كأبو داكد  ،كالطرباين، كابن حباف ، كابن خزدية 
 . بسند صحيح

 
بدكف عصر ، ق ػػػػكالرش على موضع البوؿ حٌب يعم، ح ػػػ كالصب ىو النض♦

 . كال دلك
 

فإف طعما غسل ، كا١بارية ما مل يطعما ،  فيو كيفية تطهّب بوؿ الغبلـ ♦
.   النضحمكال يكف، بو٥بما 

 
 عن سهل بن حنيف  فكنت ،  شدة مكنت ألقى من ا٤بذ:  قاؿ
: اؿ ػػػػػفق،  عن ذلك كؿ اهلل ػػػػػػفسألت رس، اؿ منو ػػػػػػثر اإلغتسػػػػػأؾ



  بسكنوز الفقو                                                          الق

 

- 237-  

 

فقاؿ ؟ كيف ٗبا يصيب ثوىب :  فقلت . [إنما يجزيك منو الوضوء]

:  [ يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى
 بسند مكالَبمذ، كأبو داكد ، كابن ماجو ، ركاه أٞبد   .[أنو أصاب

 . صحيح
 

كأف فيو الوضوء ،  ككيفية تطهّب الثوب منو م ، فيو دليل على ٪باسة ا٤بذ♦
 . قطػػػػػػػػػػػؼ

 
أف مككنت أستح، كنت رجبلن مذاء :  قاؿ كـر اهلل كجهو م عن عل 

، يغسل ذكره ] :فأمرت ا٤بقداد فسألو فقاؿ ،  ٤بكاف ابنتو أسأؿ النىب 
.  كأبو داكد،  كأٞبد م ،ركاه البخار . [ويتوضأ، وأنثييو 

   .[ الغسليوفى المن، فيو الوضوء ] :كَب ركاية قاؿ  ♦
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كنت أفرؾ ا٤بُب من ثوب رسوؿ اهلل  : اهلل عنها قالت م عن عائشة رض
م ، كالنسائم ،كالَبمذ، كمسلم ، ركاه أٞبد   . فيوم ٍب يذىب فيصل 

 .  كابن ماجو ،كأبو داكد
 
اهلل عنها أهنا كانت تغسل ا٤بِب من ثوب رسوؿ اهلل م عن عائشة رض 
 كأٞبدم ،ركاه البخار .  كتقوؿ ٍب أراه فيو بقعة أك بقعان  . 

 
كزاؿ ، خاليان من لوف كطعم كريح ،  كيطهر الثوب إف انفصل ا٤باء طاىران ♦

فاللوف كالريح إف تيسر زكا٥بما  ، ٖببلؼ لوف كريح عسران ، طعم النجاسة 
.  فبلبد من زكا٥بما

 
 عن ابن عمر  أبيت َب ا٤بسجد َب عهد ، كنت أعزب شابان :  قاؿ

 . فلم يكونوا يرشوف شيئا ، ككانت الكبلب تقبل كتدبر،  رسوؿ اهلل 
 . كأبو داكد، كأٞبد ،  مركاه البخار
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.  كلعاهبا،  ىذا ا٢بديث كما بعده يدؿ على طهارة الكبلب ♦
 
 عن حيٓب بن عبد الرٞبن بن حاطب   أف عمر بن ا٣بطاب  خرج

فقاؿ عمرك بن العاص ، َب ركب فيهم عمرك بن العاص حٌب كردكا حوضان 
فقاؿ ؟ باع ػػػػػىل ترد حوضك الس: احب ا٢بوض ػػػػيا ص: لصاحب ا٢بوض 
فإنا نرد على السباع كترد ، يا صاحب ا٢بوض ال ٚبربنا : عمر بن ا٣بطاب 

 . ركاه مالك َب ا٤بوطأ . علينا
 

لها ما ] : كقريبان مر حديث رسوؿ اهلل ، كالكبلب من السباع  ♦
.  [ولنا ما بقى شراب وطهور، أخذت فى بطونها 

 
 عن أيب ىريرة  أف النيب  إذا ولغ الكل  فى إناء ] : قاؿ

  .ركاه الشيخاف . [أحدكم فليغسلو سبعاً 
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إذ ، ندب غسل اإلناء سبع مرات تعبدان ،  إذا كلغ الكلب َب إناء ماء ♦
كعلمنا أنو ، لؤلحاديث الواردة َب ذلك ، كلعابو طاىر ، الكلب طاىر 

كلكن نغسلو ، ألنو لو كاف لنجاستو ٤با اشَبط سبعان ، ال لنجاستو ، تعبدان 
كَلَما اشَبط الولوغ كىو إدخاؿ اللساف َب ا٤باء ، حٌب تزكؿ النجاسة فقط 

كإف ، مل ينطبق عليو ا٢بديث ، فإف أدخل لسانو كمل حيركو ، كٙبريكو فيو 
 . مل ينطبق عليو كذلك، كقع لعابو َب ا٤باء بغّب كلوغ 

 
.  كمل تعرؼ لو علة، أمر بو الشارع ٌ كمعُب تعبدان أل أْمر ♦
 
 أف ا٤بسور بن ٨برمة أخربه أنو دخل ، عن أبيو ،  عن ىشاـ بن عركة

فأيقظ عمر لصبلة الصبح ، على عمر بن ا٣بطاب من الليلة الٌب طعن فيها 
فصلى عمر ، كال حظ َب اإلسبلـ ٤بن ترؾ الصبلة ، نعم : فقاؿ عمر 

. كجرحو يَثُعُب دما 
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 عن ا٢بسن  ركاه .  مازاؿ ا٤بسلموف يصلوف َب جراحاهتم : قاؿ
. م البخار

 
 فرماه ا٤بشركوف ، الرجل الصحايب الذل كاف حيرس ا٤بسلمْب :  كحديث

كدمو ، كىو ال يقطع صبلتو ، حٌب رماه بثبلثة أسهم ، بالسهم تلو السهم 
كابن ،  كابن خزدية  ،كالدارقطِب، كأبو داكد ،  كأٞبد م ،ركاه البخار. يسيل 
 . كا٢باكم، حباف 

 
 أخذكا من ىذه األحاديث أف الوضوء ال يكوف إال ٗبا خيرج من ا٤بخرجْب ♦

.  ال من الدماء الٌب ٚبرج من ا١بركح
 

 صاحب العذر م كتدؿ ىذه األحاديث على أف غسل النجاسة عن ا٤بصل♦
فمن كسوس لو الشيطاف َب ، كمن األعذار الوسوسة ، سنة ال كاجب 

فطهارة ا٣ببث بالنسبة لو ، كاستمرت معو الوسوسة ، طهارتو من ا٣ببث 
  :كقاؿ الشاعر.  سنة
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كاس ِجنة ػػػػق كسػػػػػ              من كاف يطلب ُجنة    تقي
 اـ    غسل النجاسة سنةػػػػػ              فليأخذ مقوؿ إـ

 
 إذ أف سنية غسل النجاسة ىى ، كىو يقصد اإلماـ مالك رٞبو اهلل

إال أف تفريعات مذىبو كلها على أف ، إحدل قوليو ا٤بشهورين َب ا٤بذىب 
.  إزالة النجاسة كاجبة

 
  عن مالك عن نافع أف عبد اهلل بن عمر  كاف إذا رعف انصرؼ

 . ركاه مالك. كمل يتكلم ، ٍب رجع فبُب ، فتوضأ 
 
  عن مالك أنو بلغو أف عبد اهلل بن عباس كاف يرعف فيخرج فيغسل

 . ركاه مالك. ٍب يرجع فيبِب على ما صلى ، الدـ عنو 
 



  بسكنوز الفقو                                                          الق

 

- 243-  

 

رأيت سعيد بن ا٤بسيب  : أنو قاؿ م عن عبد الرٞبن بن حرملة األسلم
 خيرج من محٌب ٚبتضب أصابعو من الدـ الذ، فيخرج منو الدـ ، يرعف 

.  كال يتوضأ مٍب يصل، أنفو 
 

قبل دخولو – الرعاؼ دـ ينزؿ من األنف –  إف رعف من يؤمر بالصبلة ♦
، أك ال ، فبل خيلو ا٢باؿ إما أف يظن استغراقو كقت الصبلة ، َب الصبلة 

، فإف ظن استغراقو الوقت صلى بالرعاؼ أكؿ الوقت إذ ال فائدة َب تأخّبه 
 . كال تندب، ٍب إف انقطع َب الوقت مل ٘بب عليو إعادة 

 
 كجوبان آلخر خرَّ أك شك أ،  كأال يظن استغراقو الوقت بأف ظن قطعو فيو ♦

 . الوقت اإلختيارل
 

إما أف يظن دكامو آلخر ، فبل خيلو أيضان  ،  أما إف رعف َب الصبلة♦
  .أك ال، ا٤بختار 
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كال ، ٛبادل َب صبلتو كجوبا على حالتو الٌب ىو هبا ، فإف ظن دكامو لو   (١
فإف خشيو كلو ، مامل خيش من ٛباديو تلطخ فرش مسجد ، فائدة َب القطع 

كيؤديها الراعف بركوعها كسجودىا ، صونا لو من النجاسة ، قطع ، بقطرة 
 . إف مل خيش ضررا

 
إف خاؼ بركوعو كسجوده ، كلسجود من جلوس ،  كأكمأ لركوع من قياـ ♦

 . أك تأخر برء، أك حدكثو ، ضررا َب جسمو من زيادة مرض 
 
فبل ، أك شك ، بل ظن انقطاعو فيو ، كإف مل يظن دكامو آلخر ا٤بختار   (2

 . أك قاطرا، أك سائبل ، خيلو إما أف يكوف راشحا 
 

كجب ، بل لوث طاقٍب األنف ، كمل يقطر ،  يسل مل فإف رشح بأف ♦
بأف يضع أمنلة أصبعو على طاقة أنفو من غّب ، كفتل الدـ ، ٛباديو فيها 

فإف انقطع ، كيندب أف يكوف الفتل بأنامل أصابع يسراه العليا ،  إدخاؿ
.  كإف زاد ما َب أناملو العليا على درىم، الدـ ٛبادل على صبلتو 
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فإف مل يزد ما عليها من ، كإف مل ينقطع فتلو بأنامل يده اليسرل الوسطى  ♦
 . كإف زاد قطع صبلتو إف اتسع الوقت، الدـ على درىم استمر 

 
ككاف ٕبيث لو ، كيقطع أيضان صبلتو إف لطخو الدـ ٗبا زاد عن درىم  ♦

 . كإال استمر، قطع كغسل الدـ أدرؾ من الوقت كلو ركعة 
 

إف مل ، كلو القطع ، فلو البناء ، أك قطر ، بل ساؿ الدـ ،  كإف مل يرشح ♦
 . كإال تعْب البناء، خيش خركج الوقت 

 
فإذا غسلو بُب على ما تقدـ ، فيخرج مريد البناء لغسل الدـ ٩بسكان بأنفو  ♦

:  لو بشركط ستة
.  إف مل يتلطخ بالدـ ٗبا يزيد على درىم كإال قطع (1
.  كمل جياكز أقرب مكاف ٩بكن لغسل الدـ فيو فإف ٘باكزه بطلت (2
.  كقرب ذلك ا٤بكاف ا٤بمكن َب نفسو فإف كاف بعيدان بطلت (3
.  كمل يستدبر القبلة ببل عذر فإف استدبرىا لغّب عذر بطلت (4
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.  كمل يطأ َب طريقو ٪بسان كإال بطلت (5
 . كمل يتكلم َب مضيو للغسل فإف تكلم كلو سهوان بطلت (6
 

كال يعتد الباين بركعة من صبلتو إال إذا كملت باإلعتداؿ قائمان بعد  ♦
 . أك جالسان إذا كانت الركعة الثانية، السجدة الثانية 

 
ٍب جاء ، كذىب فغسلو ،  كإف حصل لو الرعاؼ َب جلوس التشهد ♦ 

كيعيد القراءة إف كاف قرأ ، دخل صبلتو جالسان كقائمان إف حصل َب قيامو 
 ٝبيع ما فعلو مكيلغ، ككذا إف حصل َب ركوع أك سجود فّبجع قائمان ، أكال 

كإف كاف َب الثانية بُب ، فإف كاف َب األكىل بُب على اإلحراـ ،  من الركعة
.  على األكىل

 

بل يتم ٗبوضعو الذل غسل فيو الدـ كجوبان ، كال يرجع ٤بوضعو الذل تركو  ♦
كذلك إف ظن ، كإف مل ديكن فأقرب مكاف ٩بكن ، إف أمكن اإلٛباـ فيو 

،  فإف مل يتم ٗبوضعو أك بأقرب مكاف ٩بكن بطلت، فراغ إمامو من الصبلة 
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رجع لو كجوبان ، بأف اعتقد أك ظن أك شك َب عدـ فراغو ، كإال يظن فراغو 
.  فإف رجع فوجده قد فرغ أًب كال شىء عليو،  كلو ظن إدراكو َب السبلـ

 
فخرج ، كَب قيامو للثانية مثبلن رعف ،  كلو أدرؾ مع اإلماـ الركعة األكىل ♦

فتكوف فاتتو الثانية ، كغسل الدـ كرجع فأدرؾ معو األخّبة من رباعية 
، إف كانت جهرية ، أتى بعد سبلـ إمامو بركعة بسورة جهران ، كالثالثة 

 . ٍب بركعة سران بغّب سورة، كجلس للتشهد 
 .  كإف رعف حاؿ سبلـ إمامو أك بعده سلم كصحت♦
كىو ما يأٌب بو ا٤بسبوؽ عوضان عما فاتو قبل ،  كإف اجتمع للراعف قضاء ♦

كىو ما يأٌب بو عوضان عما فاتو بعد دخولو معو ، كبناء ، دخولو مع اإلماـ 
كمن أدرؾ مع اإلماـ الوسطيْب من ، قدـ البناء على القضاء ، لغسل الدـ 

فخرج ، كرعف َب الرابعة ، كفاتتو األكىل قبل دخولو معو ، رباعية كالعشاء 
قدـ البناء فيأتى بركعة بأـ القرآف فقط ، لغسلو ففاتو برفع اإلماـ من ركوعها 

ٍب بركعة القضاء بأـ القرآف كسورة جهران ، كجيلس ألهنا أخّبة إمامو ، سران 
 . ألهنا أكىل اإلماـ
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الذى  والفضة والحرير واآلنية 
 
م عن أيب موسى األشعر  أف رسوؿ اهلل  حرم لباس ] : قاؿ

 م ،ركاه الَبمذ . [ وأحل إلناثهاي ،الحرير والذى  على ذكور أمت
 .  بسند صحيحمكالنسائ، كأبو داكد 

 
  عن بريدة أف رسوؿ اهلل جاءه رجل كعليو خاًب من حديد فقاؿ  :
ٍب جاء كعليو خاًب من صفر ، فطرحو  [أرى عليك حلية أىل النار]

فطرحو ٍب أتاه كعليو خاًب من  [مالى أجد منك ريح األصنام]: فقاؿ 

يا رسوؿ اهلل : فقاؿ  [مالى أرى عليك حلية أىل الجنة] : ذىب فقاؿ

 . [اتخذه من ورق وال تتمو مثقاال]  :قاؿ ؟ فمن أل شىء أٚبذه 
. م كالنسائ، ك داكد أبك،  كحسنو مكالَبمذ، ركاه ابن حباف كصححو 

 



  بسكنوز الفقو                                                          الق

 

- 249-  

 

فإذا بلغ مثقاالن أل ستة ،  كا٤بثقاؿ ىو الدرىم كثبلثة أسباع الدرىم ♦
 . فإف زاد عليو كره كراىة ٙبرديية، جرامات من الفضة كره كراىة تنزيهية 

 
  كَب ركاية أليب داكد  :[وال تتمو مثقاالً وال قيمة مثقال]  .
 

أل إذا كصل ا٣باًب الفضة بالنفاسة َب صنعتو إىل أف تكوف قيمتو مثقاالن  ♦
  .فهو داخل َب النهى

  
 معن أيب سعيد ا٣بدر  أف رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل   ٗباذا : قاؿ

 م ،ركاه النسائ . [حلقة من حديد أو ورق أو صفر]:  قاؿ ؟ أٚبتم 
 . كأٞبد بسند صحيح

 
.   كىو منسوخ ٕبديث كراىية ا٢بديد كالصفر♦
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 عن عبد اهلل بن عمر  أف رسوؿ اهلل   كاف يلبس خاٛبان من ذىب 
 .فنبذ الناس ٖبواتيمهم : قاؿ   .[ال ألبسو أبداً ]: ٍب قاـ فنبذه كقاؿ 

 م ،كالَبمذ، أبو داكد ، ك كصححو مكالبخار، ركاه مالك َب ا٤بوطأ 
. م كالنسائ

 
.  ٍب نبذه ٤با حـر،  قد لبسو قبل التحرًن  ككاف رسوؿ اهلل ♦
 
  عن أنس أنو رأل َب يد رسوؿ اهلل  خاٛبان من كرؽ يومان كاحدان 

 خاٛبو  فطرح رسوؿ اهلل ،ٍب إف الناس اصطنعوا ا٣بواتيم من كرؽ فلبسوىا 
،  مكالَبمذ، كأبو داكد ،  كمسلم م ،ركاه البخار. فطرح الناس خواتيمهم 

.  مكالنسائ
 

.  ٍب نسخ بأحاديث اإلستحباب،  كىذا ا٢بديث كاف َب أكؿ األمر ♦
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هناىن رسوؿ اهلل :  بن أىب طالب كـر اهلل كجهو قاؿ م عن عل أف 
  . كأشار إىل الوسطى كالٌب تليها .أك َب الٍب تليها ،  َب ىذه مأجعل خاًب
 .م  كالنسائم ،كالَبمذ، كأبو داكد ، ركاه مسلم 

 
 عن أنس بن مالك  أف رسوؿ اهلل   ركاه  .كاف يتختم َب ديينو

  .النسائى بسند صحيح
 .َب إصبعو اليسرل ا٣بنصر : َب ركايتو  ♦
 
 عن عبد اهلل بن عمر  أف النىب  ككاف ،  كاف يتختم َب يساره

  .ركاه أبو داكد بسند حسن .فصو إىل باطن كفو 
 
  عن أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل  كنقش ،  اٚبذ خاٛبا من فضة
إنى اتخذت خاتماً من فضة ] : كقاؿ للناس "٧بمد رسوؿ اهلل"فيو 

.  [د على نقشوـــــفال ينقش أح، ول اهلل ــــــد رســـــه محمــــونقشت في
 .م  كالنسائم ،كالَبمذ، كأبو داكد ،  كمسلم م ،ركاه البخار
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، كرسوؿ سطر ،  ٧بمد سطر  :ككاف نقش ا٣باًب ثبلثة أسطر: كَب ركاية  ♦
. كاهلل سطر 

كَب يد ، كَب يد أيب بكر بعده ، ككاف خاًب النىب َب يده : كَب أخرل  ♦
، فلما كاف عثماف جلس على بئر أريس كأخرج ا٣باًب ، عمر بعد أيب بكر 

فنزح البئر فلم ، فاختلفنا ثبلثة أياـ مع عثماف ، فجعل يعبث بو فسقط 
 .ده ػػػػػػػػنج
. ككاف فصو منو ، كاف خاٛبو من فضة : كَب ركاية  ♦
شار إىل ا٣بنصر من يده أك . َب ىذه  كاف خاًب النىب :كَب ركاية  ♦

 .رل ػػػػػػػاليس
 
اهلل كجده من قبل أمو أبو ػو عن إياس بن ا٢بارث بن ا٤بعيقيب رحم 

عليو فضة    من حديد ملولٍّل كاف خاًب رسوؿ اهلل : ذباب عن جده قاؿ 
.  ككاف ا٤بعيقيب على خاًب رسوؿ اهلل :  قاؿ .م فرٗبا كاف َب يد:  قاؿ

  . بسند حسنمكالنسائ، ركاه أبو داكد 
  . بالفضةم كىذا يدؿ على عدـ كراىية ا٢بديد إذا كس♦
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 عن أيب ىريرة  كنت قاعدان عند رسوؿ اهلل :  قاؿ  فأتتو امرأة
 [سوارين من نار]:  قاؿ . يا رسوؿ اهلل سوارين من ذىب : فقالت 
 . [طوق من نار] : قاؿ . يا رسوؿ اهلل طوؽ من ذىب : قالت 
فكاف :  قاؿ . [قرطين من نار]  :قاؿ . قرطْب من ذىب : قالت 

إذا مل تزين : يا رسوؿ اهلل : قالت . عليها سواراف من ذىب فرمت هبما 
أن تصنع  ما يمنع إحداكن]  :قاؿ . ا٤برأة لزكجها صلفت عنده 

 كأٞبد م ،ركاه النسائ.  [ثم تصفره بزعفران أو بعبير، قرطين من فضة 
  .بسند حسن

  . األذف معركؼممن حل:   القرط♦
  .أل غّب ٧بظية:   صلفت♦
 . نوع من أنواع الطيب:   العبّب♦
.  كىذا ا٢بديث منسوخ بأحاديث اإلباحة ♦
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 عن ثوباف  جاءت ىند بنت ُىَبّبة إىل رسوؿ اهلل : قاؿ   ، كُب
 يضرب فجعل رسوؿ اهلل ، أل خواتيم ضخاـ ، يدىا فتح من ذىب 

،  فدخلت إىل فاطمة تشكو إليها الذل صنع هبا رسوؿ اهلل ، يدىا 
ىذه أىداىا إىل أبو : قالت ، فانتزعت فاطمة سلسلة َب عنقها من ذىب 

 :يا فاطمة ] : كالسلسلة َب يدىا فقاؿ فدخل رسوؿ اهلل ، ا٢بسن 
ٍب ،  [أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول اهلل وفى يدىا سلسلة من نار

خرج كمل يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إىل السوؽ فباعتها كاشَبت بثمنها 
الحمد هلل الذى أنجى فاطمة ] : غبلمان فأعتقتو َفُحدِّث بذلك فقاؿ 

 . كا٢باكم بسند صحيح،  كأٞبد م ، ركاه النسائ.  [من النار
 

 كىذا حكم خاص بالسيدة فاطمة رضي اهلل عنها لعظيم قدرىا ، فهو ♦
. قضية عْب ، كليس حكما عامان 
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 عن أيب ىريرة  قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ : [ من أح  أن يحلق
ومن أح  أن يطوق ، حبيبو حلقة من نار فليُيَحلقو حلقة من ذى  
ح  أن يسور حبيبو أومن ، حبيبو طوقاً من نار فليطوقو طوقاً من ذى  
ولكن عليكم بالفضة فالعبوا ، بسوار من نار فليسوره سواراً من ذى  

 . كأٞبد بسند حسن، ركاه أبو داكد  . [بها
 

 كىذا ا٢بكم قد نسخ باألحاديث الصحيحة الٍب دلت على جواز اٚباذ ♦
. الذىب للنساء 

 
 عن عبد اهلل بن عمر  هنى رسوؿ اهلل :  قاؿ عن لبس الذىب 

  . بسند صحيحمركاه النسائ .إال ُمَقطعا 
 . أل الشىء اليسّب ٫بو ا٣باًب:   ا٤بقطع♦
 

 . كىذا أيضان قد نسخ بأحاديث اإلباحة للنساء ♦
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 عن أنس  أف رسوؿ اهلل  منسوج فيها ،  بعث إليو ٔببة من ديباج
 فجعل الناس ، فصعد ا٤بنرب فقاـ أك قعد فلبسها رسوؿ اهلل ، الذىب 

؟  أتعجبون من ىذا] :ما رأينا كاليـو ثوبان قط فقاؿ : فقالوا ، يلمسوهنا 
،  كأٞبد م ،ركاه الَبمذ . [لمناديل سعد فى الجنة خير مما ترون

  . بسند صحيحمكالنسائ
 .  كذلك كاف قبل التحرًن♦
 
  نس أ عن  كالزبّب بن العواـ ، أف عبد الرٞبن بن عوؼ  شكيا

: قاؿ . فرخص ٥بما َب ُقُمص ا٢برير ،  َب غزاة ٥بما ىل النىب إالقمل 
  .أخرجو الستة .كرأيتو عليهما 

.  كذلك ٢بكة كانت هبما♦
 
 عن عبد اهلل بن عباس  إمنا هنى رسوؿ اهلل : قاؿ  عن الثوب 

ركاه أبو داكد . فأما العلم كَسدل الثوب فبل بأس بو ، ا٤بْصَمت من ا٢برير 
 . بسند صحيح
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 رٞبو اهلل أف عمر بن ا٣بطاب معن أيب عثماف النهد   بعث إىل
 هنى عن لبوس ا٢برير إال يا عتبة إف رسوؿ اهلل  : عتبة بن فرقد 

ركاه  . إصبعيو السبابة كالوسطى كضمهما كرفع لنا رسوؿ اهلل ، ىكذا 
 .م  كالنسائم ،كالَبمذ، كأبو داكد ،  كمسلم م ،البخار

 
 اهلل عنها أهنا أخرجت ٥بم جبة فقالت معن عبد اهلل موىل أ٠باء رض  :

كفرجاىا مكفوفاف ، فإذا ىى جبة ٥با لبنة ديباج ،  ىذه جبة رسوؿ اهلل 
فلما ماتت ، كانت ىذه عند عائشة حٌب قبض : فقالت . بالديباج 

كنستشفى ، فنحن نغسلها للمرضى ،  يلبسها قبضتها ككاف رسوؿ اهلل 
  .كأبو داكد، ركاه مسلم . هبا 

 
 فاٚبذ أنفان من كرؽ ،  عن عرفجة بن أسعد أف أنفو أصيب يـو الُكبلب

 م ،ركاه النسائ . أف يتخذ أنفان من ذىب فأمره النىب ، فأنًب عليو 
 .  َب األـ بسند صحيحمكالشافع

.  ماء للعرب كانت عنده كقعة َب ا١باىلية:  كالكبلب ♦
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 عن أنس  أف قدح النىب  فاٚبذ مكاف الشعب سلسلة ،  انكسر
 .م ركاه البخار .من فضة 

.  ىو الشق كالصدع:  كالشعب ♦
 
 عن أنس  كاف نعل سيف رسوؿ اهلل :  قاؿ كقبيعة ،  من فضة

 . بو داكد كحسناهأكم ركاه الَبمذ .كما بْب ذلك حلق الفضة ، سيفو فضة 
 
 عن حذيفة  أف رسوؿ اهلل  ال تلبسوا الحرير وال ] : قاؿ

وال تأكلوا فى صحافها ، وال تشربوا فى آنية الذى  والفضة ، الديباج 
،  كمسلم م ،ركاه البخار . [ولكم فى اآلخرة، فإنها لهم فى الدنيا 

 .م كالنسائ، بو داكد أ كم ،كالَبمذ
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اهلل عنها أف رسوؿ اهلل م عن أـ سلمة رض  الذى يشرب ] : قاؿ
 م ،ركاه البخار . [فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنو نار جهنم

  .كمالك، كمسلم 
 
 عن أيب ثعلبة ا٣بشِب  قاؿ إنو سأؿ رسوؿ اهلل :  إنا ٪باكر أىل 

؟ كيشربوف َب آنيتهم ا٣بمر ، كىم يطبخوف َب قدكرىم ا٣بنزير ، الكتاب 
فإن لم تجدوا ، إن وجدتم غيرىا فكلوا واشربوا ]  :فقاؿ رسوؿ اهلل 

 م ، كالَبمذم ،ركاه البخار . [وكلوا واشربوا، غيرىا فارَحضوىا بالماء 
  .كأبو داكد

الغسل :  حضَّ الر♦
 
 عن جابر بن عبد اهلل  كنا نغزك مع رسوؿ اهلل :  قاؿ فنصيب 

ركاه  .فبل يعيب ذلك علينا ، كنستمتع هبا ، كأسقيتهم ، من آنية ا٤بشركْب 
. م أبو داكد بإسناد قو
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 عن عمراف بن حصْب   أهنم كانوا مع رسوؿ اهلل َب سفر  ،
فجاؤا بامرأة مشركة على بعّب بْب ، فأرسل من يطلب ا٤باء ، فعطشوا 

ركاه  .  شرب منو ىو كأصحابو كفيو أف رسوؿ اهلل .مزادتْب من ماء 
  . كمسلمم ،البخار

 
 عن جابر  قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ:  [واذكر اسم  أوك سقاءك
متفق  . [ولو أن تعرض عليو عودا، ر اسم اهلل ـــوخمر إناءك واذك، اهلل 

. م  كالنسائم ،كالَبمذ، بو داكد أك، عليو 
 

فإن فى السنة ليلة ، غطوا اإلناء وأوكوا السقاء ]: كَب ركاية ٤بسلم  ♦
ال يمر بإناء ليس عليو غطاء أو سقاء ليس عليو وكاء ، ينزل فيها وباء 

  .[إال نزل فيو من ذلك الوباء
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كمسلم أف رسوؿ اهلل ،  م ركل البخار إذا كان جنح ] : قاؿ
فإذا ، فإن الشيطان ينتشر حينئذ ، الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم 
فإن ، وأغلقوا الباب واذكروا اسم اهلل ، ذى  ساعة من الليل فخلوىم 
وخمروا ، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم اهلل ، الشيطان ال يفتح باباً مغلقاً 
وأطفئوا ، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً ، آنيتكم واذكروا اسم اهلل 

  .[مصابيحكم
 
 عن عبد اهلل بن زيد   أتانا رسوؿ اهلل : قاؿ  ، فأخرجنا ماء َب

  .كابن ماجو،  كأبو داكد م ،ركاه البخار . فتوضأ، َتور من ُصفرٍل 
 . ىو الطشت:   التور♦
 
ستعماؿ من الطاىرات يشبو استعماؿ ا٤بتنجس َب ا٤بنع إل٤با كاف ٧بـر ا

 . أ٢بقنا استعماؿ الذىب كالفضة كا٢برير هبذا الباب
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 فنقوؿ دلت أحاديث الباب على أنو حيـر على الذكر البالغ العاقل ♦
إال إف كاف ٨بلوطان بغّبه ، استعماؿ ا٢برير ا٣بالص لبسان كفرشان كغطاء 

كإف كاف القطن ىو األغلب ، فإف زاد ا٢برير فهو حراـ ، كقطن أك كتاف 
إال إف كاف زراران َب ثوب أك خيطان َب ثوب أك ، فهو مكركه من الشبهات 

ككذا ، كجاز ستارة من حرير إذا مل يستند عليها ، كاف قليبلن فمعفو عنو 
 . ناموسية

 
 . إذ الضركرات تبيح احملظورات،  كجيوز لبس ا٢برير لضركرة طبية ♦
 

الذىب كالفضة ،  ككذا حيـر عليو أيضان استعماؿ احمللى بأحد النقدين ♦
كلو آلة ، كأساكر كحزاـ ،  نفسو مكىل َب ا٢برمة ا٢بلأك، نسجان أك طرازان 

كإال ، إال السيف فإنو جيوز ٙبليتو بأحد النقدين ، حرب كخنجر كسكْب 
كجيوز ،  كيكره كتابتو بأحدمها  ،ا٤بصحف فيجوز ٙبليتو هبما للتشريف

ٚباذ سن أك إككذا ، ٚباذ أنف من أحدمها إذا قطع األنف إللضركرة الطبية ؾ
 . أك ربطو بأحدمها إذا ٚبلخل، ضرس منهما 
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كا٤بثقاؿ ، على أال يزيد عن مثقاؿ ،  كيندب للذكر اٚباذ خاًب من فضة ♦
كلو كاف ا٤بتعدد أقل ، كيكوف خاٛبان كاحدان ال يتعدد ، ستة جرامات تقريبان 

، فإف قل الذىب عن الفضة َب السبيكة فهو مكركه ، من مثقاؿ حـر أيضان 
 ٗبعدف آخر مأك كاف ذىبان كطل، أك كاف مطليان بالذىب كداخلو معدف آخر 

.  فكلو مكركه
 

،  كبل األمرين  كيستحب لبس خاًب الفضة َب اليمْب أك اليسار لفعلو ♦
كجيوز نقشو كالكتابة ، كيندب جعل فصو للكف ألنو أبعد من العجب 

كيكره التختم ، كيكره التختم َب السبابة أك الوسطى من األصابع ، عليو 
.  با٢بديد كالنحاس ك٫بومها

.  كيكره لو ا٢برير كالذىب،  أما الصىب فيجوز لوليو إلباسو الفضة ♦
كإف ،  كحيـر على ا٤بكلف ذكران كاف أك أنثى اٚباذ إناء من ذىب أك فضة ♦

فبل جيوز اٚباذه لئلدخار أك لعاقبة ، ألنو ذريعة لئلستعماؿ ، مل يستعملو 
ٖببلؼ ا٢بلى يتخذه الرجل لعاقبة ، كال التزين بو على رؼ ك٫بوه ، الدىر 

.   جيوز استعمالو للنساء كاإلناء ال جيوزمإذ ا٢بل، الدىر فجائز 
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 . أك األكل فيهما، ك الشرب ، أ كأكىل َب ا٢برمة استعما٥بما ♦
 

 أما تزكيق ا٢بيطاف كالسقف  ، كجيوز تضبيب اإلناء إذا كسر بأحدمها♦
كَب ، بالذىب كالفضة فجائز َب البيوت إال إف أدل إىل اإلسراؼ كالعجب 

.  كإال فبل،  ما٤بساجد مكركه إذا كاف يشغل ا٤بصل
 

فبل ،  كال حيـر استعماؿ جوىر كالياقوت كالزبرجد كا٤باس كاللؤلؤ كالبلور ♦
كجيوز للمرأة ، حيـر اٚباذه كال لبسو كال استعماؿ أكانيو للذكر كاألنثى 

 كذلك فيما  ،ك احمللى هبما كلو نعبلأا٤بلبوس من ا٢برير كالذىب كالفضة 
أما ما يستعملو الرجاؿ كالنساء ، تستعملو ا٤برأة فقط َب خاصة نفسها 

.  كمركد مكحلة أك فرش سرير أك مشط فبل جيوز
 

 كأما ما جاء من أحاديث قد توىم حرمة لبس الذىب للنساء فهى ♦
.  منسوخة بأحاديث اإلباحة أك ىى َب حق من ال تؤدل زكاتو

 



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

265 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

266 

 

 
 

 فهرس
 توىىحالم

 



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

267 

 

 فهرس المحتوى
 الصفحة                                            الموضوع

 1.....................................  القواعد : الكنز األول 
 4 ......................................  ور دبقاصدىاــــــ األم-1
  11 ...................................  اليقني ال يزال بالشك-2
 12 ..........................  األصل بقاء ما كان على ما كان-3
 13 .......................................... دمــــــ األصل الع-4
  14............................... ياء اإلباحة ــ األصل ىف األش-5
 15 .............................. ىارةـــــــــء الطشيا األصل ىف األ-6
 16 ................................ ىارةـــــــــ الطـــــاء األصل ىف امل-7
 17 ..........  ادلاء طهور إال ما غلب على لونو أو طعمو أو رحيو-8
 18......................... كل حي طاىر إال الكافر واخلنزير  -9
 19............. كل ميت جنس إال ميتة اآلدمي ولو كان كافراً - 10
 21.............................. الغالب مقدم على األصل - 11
 22 ...................................  ادلشقة ذبلب التيسري-12
 24........................... عفي عما يعسر اإلحرتاز منو  -13
 25................... إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع ضاق - 14



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

268 

 

 الصفحة                                            الموضوع
ْبَدُل منو - 15

ُ
 27............... يقوم البدل مقام ادلبدل إذا تعذر ادل

 28 ........ يئاً أو ال فاألصل أنو مل يفعلـــ من شك ىل فعل ش-16
 29 ................. األصل ىف كل حادث تقديره بأقرب زمن- 17
 30............... من فاتو شيء مع اإلمام فالبنـاء يف األقوال - 18
 31..........  كل صالة بطلت على اإلمام بطلت على ادلأموم -19
 32................ ما كان شرطاً يف صحة الصالة فالعربة فيو - 20
 33 ...................  كل مكروه ىف اجلماعة يسقط فضليتها-21
 34........... خروج اخلطيب حيرم الصالة وكالمو حيرم الكالم - 22
 36................... إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد - 23
 38...........  السجود ه ما أبطل عمُده الصالة  اقتضى سهو-24
 39................................ الناسي يبين على األقل - 25
 40 .........................  العربة بوقت القضاء دون األداء-26
 41 ................................  النفل أوسع من الفرض-27
 42....................... الرخص ادلنوطة بالسفر دون غريه - 28
 43 ..............................  األصل ىف الكالم احلقيقة-29
 44 ................................... رارــــــــال ضرر وال ض- 30



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

269 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 45 .......................................... زالـُـــــالضرر ي- 30
 46 ................................ زال بالضررـُـــــــ الضرر ال ي-32
 47 ............................  وجوب فعل أخف الضررين-33
 48 ...................  درء ادلفاسد مقدم على جلب ادلصاحل-34
 49 ............ ةـة الراجحـح للمصلحـما حرم سداً للذريعة أيب- 35
 51 ............................. األصل ىف األبضاع التحرمي- 36
 52........................ العقد على البنات حيرم األمهات - 37
 53 .....................  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب-38
 54 ....................  إذا اجتمع احلالل واحلرام ُغلِّب احلرام-39
 55 ...........................  اخلروج من اخلالف مستحب-40
 56 ..........  التابع تابع يسقط بسقوط متبوعو وال يتقدم عليو-41
 57 ..............................  ال عربة بالظن البني خطؤه-42
 58 .................................. وى من الرفعـــــ الدفع أق-43
 59 ...................  على الضعيف وال عكسي يدخل القو-44
 60 ............ س يؤدى إىل التداخلـاد واألجنـ اجتماع ادلقاص-45

 الصفحة                                            الموضوع



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

270 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 61 ...............................  الضرورات تبيح احملظورات-46
 64 ...............................  احلاجة تنزل منزلة الضرورة-47
 65 ...............................  ما حرم أخذه حرم إعطاؤه-48
 66 ........  إذا سقط عن الناس األعظم سقط ما ىو أصغر منو-49
 67......................  اإلعمال أوىل من اإلمهال مىت أمكن -50
 69 ............................. هباتــــدود بالشـــــقط احلــــ تس-51
 70 ......................................... ةـــــ العادة ُُمكم-52
 72 ............................  ادلعروف عرفاً كادلشروط شرعاً -53
 73 ................... ما يعاف ىف العادات يكره ىف العبادات- 54
 74 .........................  الرتجيح يقع بقوة العلل ال كثرهتا-55
 75 ................ وبـر ىف القرب مكروه وىف غريىا ُمبـا اإليث-56
 76 ...............  البينة على من ادعى واليمني على من أنكر-57
 77 ................  تصرف اإلمام على الرعية منوط بادلصلحة-58
 78 ........ ال يسقط احلكمواجلهل والنسيان واخلطأ يرفع اإلمث - 59
 80......... الالً ـــ الصلح جائز بني ادلسلمني إال صلحاً حرم ح-60
 82 ........................  إذا ثبت اإلستحقاق ابتداء دلبهم-61



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

271 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 84 ..........................  احلرمي لو حكم ما ىو حرمي لو-62
 85 ......................................  اخلراج بالضمان-63
 86 .........................................  احلميل غارم-64
 87 ..........................................  الغرم بالغنم-65
 88............................. ي  الرخص ال تناط بادلعاص-66
 89 ...  أضيف احلكم إىل ادلباشر  إذا اجتمع ادلباشر وادلتسبب-67
 90 ..........................  ادلؤمتَن غري ضامن ما مل يفرط-68
 91 ...............  من تطبب وال يعلم منو طب فهو ضامن -69
 92.........  ادلؤمنون تتكافأ دماؤىم وىم يد على من سواىم -70
  94 ...............................  الرخص ال تناط بالشك-71
 95 ......................... الرضا بالشىء رضاً دبا يتولد منو- 72
 96 ................................  السؤال معاد ىف اجلواب-73
 97 .....................  كان أكثر فضالً   ما كان أكثر فعالً -74
 98 .............................  أفضل من القاصري ادلتعد-75
 99 ...............................  الفرض أفضل من النفل-76
 100 ....  الفضيلة ادلتعلقة بنفس العبادة أوىل من ادلتعلقة دبكاهنا-77



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

272 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 101 ...........................  الواجب ال يرتك إال لواجب-78
 102 .....................  ما أوجب أعظم األمرين خبصوصو-79
 103 .............  ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط-80
 104 .......................  الغالب معترب والنادر ال حكم لو-81
 105 ....................................  ادلشغول ال يشغل-82
 106 ...................  الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة-83
 107 ............. عن ادلقصود  االشتغال بغري ادلقصود إعراض-84
 108 ............................  ادليسور ال يسقط بادلعسور-85
 109 ...........  كل من َعِلم ربرمي شىء وجهل ما يرتتب عليو-86
 110 ....................  اإلسالم جيب ما قبلو ىف حقوق اهلل-87
 111 ......... م إال بنيةزِ  الصريح ال حيتاج إىل نية والكناية ال ُتلْ -88
 113 ......................  الشرط إمنا يتعلق باألمور ادلستقبلة-89
 114 ............................... ال ينسب للساكت قول- 90
 115 ............. لزمو قضاؤه  كل من وجب عليو شىء ففات-91
 116 ............................  من لزمتو نفقتو لزمتو فطرتو-92
 117 ....................  فهو ربامشروطاً  كل قرض جر نفعاً -93



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

273 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 118 .......................  اجلهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل-96
 119 .....................  اإلكراه احلالل ال يفقد الرضا بالعقد-95
 120 ...........  كل ما جاز بيعو منفردا جاز استثناؤه من ادلبيع-96
 121 ...........................  ما جاز إجارتو جازت إعارتو-97
 122 ......................................  الساقط ال يعود-98
 123 ................  ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس-99
  124...............................  أحلقوا الفرائض بأىلها -100
 125 .................................... ة لوارثــــــ ال وصي-101
 127................ كل من يديل إىل ادليت بوارث فإنو حيرم - 102
 128 ...........................  األخوات مع البنات َعَصَبة-103
 129 ...........  من استعجل الشىء قبل أوانو عوقب حبرمانو-104
 130.........................  كل ادلسلم على ادلسلم حرام -105
 131 ..........................  السلطان ويل من ال ويل لو-106
 132 ...................  كل شرط ليس ىف كتاب اهلل باطل-107
 134 ................................... كل ُمدثة بدعة- 108
 136.........................  الزكاة ال ذبوز على األصول -109



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

274 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 137............................  فيما سقت السماء العشر -110
 138 ....  ما حرم استعمالو من الذىب والفضة ذبب فيو الزكاة-111
 139 .........................  كل مال نام فهو وعاء للزكاة-112
 140............ قد تتبعض األحكام حبسب تفاوت أســباهبا - 113
 141................ إذا تزامحت ادلصاحل ُقدِّم األعلى منهما - 114
 142............ إذا تعذر معرفة من لو احلق ُجعل كادلعدوم - 115
 143......... من سبق إىل ادلباحات فهو أحق هبا من غريه - 116
 144.................. من ال يعترب رضاه يف عقد أو فسخ - 117
 145.................... الواجب بالنذر كالواجب بالشرع - 118
 146............................. الفصل ادلعتاد ال يضر - 119
 147.......... األميان مبنية على األلفاظ ال على األغراض - 120
 148..................... االجتهاد ال ينتقض باالجتهاد - 121
 149................ كل عضو حرم النظر إليو حرم مسو - 122
 150............. كل من كان فرعاً لغريه مل تسمع دعواه - 123
 151....................... األفضل يف الواجبات اجلهر - 124
 152................ احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً - 125



  فهرس كنوز الفقه                                                          
 

275 

 

 الصفحة                                            الموضوع
 153............................. تسقط الكفارة باإلعسار - 126
 154............................ التأسيس أوىل من التأكيد - 127
 155..................................... ال عذر دلن أقـــر - 128
 156............... يغتفر يف الوسائل ماال يغتفر يف ادلقاصـد - 129
 157........................ ما جاور الشيء يأخذ حكمو - 130
 159......... اللطائف في أحوال الطوائف : الكنز الثاني - 131
 171......... النسائم في األنفال والغنائم : الكنز الثالث - 132
 181.... القبس في معرفة الطاهر والنجس : الكنز الرابع - 133
 183......................................... أنواع ادلياة - 134
 198............................ األعيان الطاىرة والنجسة - 135
 221...................................... إزالة النجاسة - 136
 248....................... الذىب والفضة واحلرير واآلنية - 137
 266..................................... فهرس احملتوى - 138

 
 


