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 القاعدة الحادية واألربعون

 تأخير البيـان عن وقت الحاجـة ال يجـوز 

وهييياعدة يييليع ،ييينها عنعههم يييةععيييلع هييييععهمنع يييلععهييي ع م  ييياع يييل ع  ة يييةعنع
و ميي بعالةهييعععهجهيييعل ه ييةعههوييايععهةيياوهعع. اليي ع ها ييةعلعوهيياعدة ييليع  يي   ع

ع هىعحبونيع:
أتخيريععه ايةنع يلعودياعع :والثانيأتخريععه اةنع يلعودياععجةلي علععاألول :

فييية هيع اليييزعأتعرييينيعأتخييياععه ايييةنع يييلععفأمااان األو  :عخلليييةىلع قعودييياععجةلييي علع
وداععجةل عاب ةةقععهجه ةءع أتع هيىعدينمععيلعديةمع ينعيععه ههاي عابليةمعنعههيلع

نَان  َاَينََا   عع ةمنععمجاًجةع هىع الزعغيريعوعديشععياً ةعو هيوعهمنهيزع جيةقع:ع نعمثَّ إنَّ َعَلياْ
َْ َماااان َا اااازَبَل إلَااااْيَ ْ  َوَلَ لَّ  ااااْ  عوهمنهييييزع جييييةقع:ع َ لَلنَّاااان ُبَّْيَن لَلا اَاااااَب َوأََزْلنَاااان إلَْيااااَك الاااا

ااان ونَ  نعوألنععإل ايييةنعابه يييياءععيييشع ييييل ععهجهييييعايييزع ييييةمعنع  ععيييلععيييياو عععيَالَاَفكَّ
نعودييلعع لييةقعأتععه ههايي ععهجهيييعاب.ههيي عاييزعنعوعه ههايي ع ييةعأتع اجهيييع ههايي ع يية

اان إال و ْهااَ  ن ع جييةقع:ععدييةم َُّ  ََاْفا  وهيي ععهييا ععييلعو ييج ةعنعودييلععال ي َكلَباا   ا
الم ععهمةضاعيفعخم صاععه ما عع مجةهع رابىلععه اعئشع هىع هوعنعو ةع هنةععسيله ع

ف يينعيفععوأمان الاثاال الثااني :ع ةي ع ها ييةعاينيععهجه ييةءعفييإلعاع ياعها ةهيي عفا ييةعلع
وديياععجةليي عف يي ععفاييزعخييإل ع ن يي عايينيععحهيييععه ييلخريع ييلعوديياععخللييةىلع ق

عأل،نهانيعنعوعهمنمععهياعلبع ه ًيةعهإلخ صيةرعهينععهمينمع ينعيع هيوعنعوهياععهاوع ي ع
ع ةًعةع وعجم إلًع وععلهًمةعفاجنيعأتخيريع ع.  نريعيفعع. هعع نعًءعكةنععههةظعع. نين

ةليي عختصاصييزع وع نضييابعع.يياعاععمييزع وع مااييلخلع ييلعوديياععخللييةىلعاييزع قعوديياععج
وهنعدنمعاجضععه ةفجا عوع.ةهها عواجض يععمشع هوعنعههلععهصنعىلععيةعرلنميةخلع
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َّيلَاان أ أْكَكَتااْ  عنعفلعييةععألويياظعفمنهييزع جييةقع:ععو هييوعههييلها ععألويياظعوعهم يياظ
ْن َكَكااي   َ اَاا     ِ ُْ لَاا ااَلْ  َماا َ  فَاانتََّاْ   ودنهييزع جييةقع:ععآََيت اا   مث َّ ف َِّب فَااَذَاا ََاااَنأَ 

نَاان  َاَينََاا   َا ْنآََاا فا ييعع ةصييا عععلىع هييىع حهةع ييةعوااييةنععهمييا نعع   * مثَّ إنَّ َعَلياْ
وهيياع ةاييلععه جماييعععييشععهكعخيياعو هييوع م ضيياعليينعيععمث ( ) هييىععهميياعءيعحبييا ع

لينعيخلععأتخريععه اةنعنعودلع مججمةع هىع ل علنعيخلع لعودياععجةلي عنعفهييع  ي ع أت
ع ها ةعوهنعع.لهنىلعل

دصي عايإع  ياعئا ع.يةع عياهيعىلع جيةقعاي ابععه ميايعف اليزععن :ومُ األدلا  أي  ا
َوإْا ع خاعااةهنةع  إعااةنع،ة  ةعحىتعرعلجينخلعفا يةععياعرًععو هيوعيفعدنهيزع جيةقع:ع

َو وا  َاَقاَن    ُْ َ أَْم ان ّي ْ  أْن تَا َُّ ن ع قعدنهيزع جيةقع:عع ََنَل م وَهى َلَقْوَماَ  إنَّ ا َو وََ َُ فَا
علع(1)و هوع لمع هىعلنعيعأتخريععه اةنع قعوداععجةل عوا يَاْفَ ل وَن َوَمن َّيند  

عهيا ععيلع ههيزع قعومُ األدلا  أي  ان :   نعىلع جيةقع خياعاايةنع نععايلعالينس 
عععاْصَنْ  اْلف ْلاكَ ع:عع- هازععهسإل عع-وداععجةل عو هوع الزع  نةالزعدةمعهمنسع

عيوليينيععوميينيعو  ههييزعنعوهيينع يية عيفععامييزعوغييريخلعفه ييةعو عيياخلع نعل يي عفا ييةععييلعكيي  
ععه اقعخة يععالينسعرايزع يلعولي عفايزعامنهيزع:ع َلا  ع اركععالعالنس  َْ ُْ أ إنَّ ا ْاَي َما

َااا    َْ َ  ا َِ  ظعو ييل إع نع مجاييإعو ههييياعو اليياع ههه يييزعفل ييزعنعفميييةمعععَوإنَّ َوْعاا
َلااكَ ع يي نةالزع:ع َْ ُْ أ َِ َماا خةئًةييةععفسييهاعاليينسعاجييلع نعمسييشععييةعمسييشعععإَّاا   لَااْي

ععس  ةاًععنعف  عععلعأتخريععه اةنع قعوداععجةل ل
 خيياعااييةنعكوييريععييلععألحهيية ععع:ع نععهميي ععومااُ األدلاا  أي  اان علااى الااك

َن َغَنْتال ْ  ع الزع خاعااةنعدنهزع جةقع:عفتُ الك :   قعوداععجةل عن َواْعَلت وا أَّنَّ
ُ  َاا   َولَلنَّه اولَ  ٍ  فَاَأنَّ َََُّ  ُْ َشاْ  َُ  اْلق اْنَ  ... َم فةد ضياععع ي ع نعمجايشعععَولَا

                                                        

 طلق  فلتن شِدوا شِد هللا علي   . يف َُا اإلهلِالل َظن ألن األصل األمن  اقن  مع (1)
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عه ما يي ع يي خلععأل،ييمة عنعععايينيعاجييلع هييوع نععهسييهععههمة يي عنعو نعع.يياعاعايي ظع
عهمييابعامييينعهةعيييعنعوامييينعع.لهييععايييلع  يييلععميية عو خن يييزعهةعيييعوعالنفييي عوع  يييلع

علع(ع  إل ع:ع)ع انعواإعع.لهععملعالةكقعيفعلةهها عوأتعمش عنعو هوعيفعدنهزع
فا يةعععيخخاًععامنهيزع:ع)عفميلعااميزععععَوآتَااْوا الزََّّيان َ عدنهزع جيةقع:ععومن ن :

 ماععهس ةءعوعهجاننع وعكةنع وياًلععهج ياعنعوفا يةع يماعابهسينع عالصي ععهج ياع
يفعك ع راجنيععةيععيةيع(عواينيعالصيةىلععإلاي عوعه مياعوعهي هععوعهةضي عع(عودةمع:ع)

عااييةاًنعهمنهييزعو يياواععه جييةريعوعهاكييةيعوغييريخلععييلععأل عيينعمععهلكن يي نعفهيي ع هييوع ياجاييلو
علعَوآتَاْوا الزََّّين َ ع جةق:ع

َْ َكااا  اْلاَاْياَ  عدنهزع جةقع:ععومن ن :  خياعااةاليزععف الييزععَوَََُّ َعلَاى النَّان
:ع)ععاةجهييزع قع نعحييةعحجيي ععهييناعهعفهييةنعكه ييةععال  ييىعيفعحج ييزععييلعالسييوعدييةم

عخ وعع إععمة ههيع(عل
ََيت اااوا الَِّّااا  َ عدنهيييزع جيييةقع:ععومن ااان :  هايييزعع-ف اليييزعديييلعااميييزعل  ييي عععَوأ

اةجهزعيفععهانعنينعوك ع هوعكةنعع لخاًعع يلعودياععخللييةىلعنععع-عهصإليعوعهسإل ع
رضييياعىلعع-ك يييةعيفعحيييل ععانفييييشعاييييلعل ييريعاييييلععلجييييعديييةمع خيي  ععايييلع  ييية ع

هلن  عنعويفع خاخلع اليزععجل يععع…ع(عدةمع:ع)ع عإعل  ي عع نععهم عع- م  ةع
عدةمعهزع:ع)علع  لععهنداعانيعه  لع(عوه ععكهزعحص عع لخاًععل

فيي نععجةليي عهه ايةنعأتع هييننع أتع مييلععجةلي عههج يي عنعفجمييلهةععوأمان النظاان
نععحامئ  عل ةجعع.هه ع قععه اةنعنع عةعد هزعف الزعأتعل ةلزع أتعههجهييعوع.جافي عفمي 

عه اييةنع يييلعوديياععخللييةىلع قعودييياععجةليي عهجيييل عفييإلع سيي نا ع ميييإلًع نع  ييلخاع
عجةلي عنعوهي عععيلعع ةيةقععهجمي عوعهممي عنعو هيىعهي ععالمينمعابخ صيةرع:ع نعأتخييريع
عه اييةنع ييلعوديياععجةليي عأتعريينيعابأت ةييةقعنعو عييةعأتخييريععه اييةنع قعوديياععجةليي ع



 

                                              -218- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

عفجةئلع هىععهصنابعل
عويفع هوعدةمععهمةظيعيفعع.م نع ععهسما ع:

يل  ليِ إلي  فنف تُ   نم اللأ   يف الاينن عُوحي            تَو
ّين   ا  الفانوع علاى َاَُ القنعاِ  كا  تل ا  أّيثان  وإمتنمن  للفنئِ  َ

 فأَول :
 اليزع سي لمع هيىع  يةريععييةع،يةاخلععهههيععو اليزعأتعريععغسيهزع  ييإععمن ان :

َا م َكلَباَاع،ةاخلع  ًجةع حلعهةعاكعىلعنع س لمع هىع هوعامنهزع جيةقع:ععغس ععة
ََُّ َعَلْياا َ  َُ َعلَااْيك ْ  َوااّي ان وا اْهاَ  ا َُّ  َفك ل ااوا َمَّان أْمَااْك َُّ َمَّان َعلََّتك اْ  ا عععتا َ لَبت اوَه 

،يةاخلععهههيععو عياعاي كاعع ييعىلع هايزعنعوملعسعياعا سي ععهصيالععفلعاعابألكي عاية
ةنع ييلعودييياعاييةع ييلمع هييىع يييل عولناييزع  عهيينعكيييةنعوعل ًييةعهيي كاخلعألنعأتخيييريععه ايي
 يلع،يالعععجةل عأتعرنيعنعوك هوعيفعحل عع يلظععايلعحيةنع اليزع يلمععهمي ع

عهههييععفمييةمع:ع)ع  عع ر ييهاعكه ييوعع.جهيييعو كيياىعع يييعىلع هاييزعفهيي ع(عفا ييعع
عألك ع هىع عا لع هيىعدصيلععإلر يةمععيشع كياعع ييعىلع هايزعنعوملع ي كاعععيكع ع

كييةنعوعل ًييةعهيي كاخلعخعألنعأتخييريعغسيي ععييةع،ييةاخلعاييةع ييلمع هييىع ييل عولناييزع  عهيينعع
عه اييةنع ييلعوديياععجةليي عأتعريينيعخعوألنعهيي ععحهيييع جيييعاييزععه هيين ع  ييإععهصييالع
ابههيييإلىلعول يييةجع قعاايييةنعفه يييةعملع  ييينيع هيييوعامع هيييىع يييل عولنايييزع  عأتع هيييلع
  ةهيييزععييشععيييليععجةلييي ع هاييزعوهيي ععهيينععهيياعلبخعوألالييزعفجيي ع  هييارعفا يي عفلولييعع

ع م عجتهعععه اسريلعه  ةا عخعألنعع.
ع يييي لمعاجييييضععهجه ييييةءع هييييىعوليييينىلععهلكييييةيعيفععجهيييياعع.سيييي ج  ععومن اااان :
الععجاعع يلع اايزع يلعليلخلعيفعدصي عع.يا يععهي ع  ياعابامي ع يةعويفععحبل عع  او

 لععام  ةععسه ةنععيلع هيععفميةمع:ع)ع  يخا لعيكيةيعهي عع(ع عدةهياع:عأتعلعديةمع:ع
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انرع(عفلخ هت ةعفلهم   يةعنعفمةهياع:ع يةعع)ع  ساكع نع سنركعىلعهب ةع نعر لععل
عهللعور نهزعل

أبنععهلكييةيعع.لالاييي ععيييا اع عىعععاااُ االهاالِالل  اااُلكعوأجاان  انااانَ ون
 الص  ع لايعأتعرعع هىعع.اءععةعيعاع م ةعنعوالصةىلععه هععوعهةض عراشععهج اع

ا يع هيىع نعنعفهنعكةنعع.اعاعامنهزع:ع)ع  خا لعيكةيعه عع(ععهلكةيعع.لالا عهم يزعهي خلعع.ي
عهنعلععفا ةع منةعهنعراشععهج ياعوهاي عكه ةعخعألهنةعجت  ععجهيع ،إلًعوحت ةجع قع

ع.هاييي ععهييي عجتيييععيفعع0نعفه يييةعملع  ييينيع هيييوعامع هيييىع نعع.يييياعاعهييينععهلكيييةي(1)اايييةن
ألنعأتخيييريععه اييييةنع ييييلعوديييياععجةليييي عأتعععهمهاييي عوعههويييريعحيييىتعيفعع.ييية ننعنع هيييو

عاع صلداعازعكهزعفلاىععهنعلععويلايعلهعفذن َيل :رنيعنع
حىتعو نع ه مةعه ععف نعع.لخ عهنع هنةعجت ي عولينىلععهلكيةيعيفععجهياععفنقول :  
 جيييا ع الصييي ةئ ةععيييلعابىلع وقعنعف ن يييةجع قعاايييةنعنعفه يييةعملع هيييلع هيييوعامععوأت

لكةيع هىع نععهلكةيعع.اعايعهاععهلكةيعع.ها عوهاعك احه ع وقعههلكةيعع.لالا عنعف نععه
ع.ها ععا اعاإلع الص ةءعخبإل ععهلكيةيعع.لالاي عنعوأتخيريععه ايةنع يلعودياععجةلي ع

عأتعرنيعل
 هععاجضع ه ععهجهييع قع نععي عع.يا يعانديضعههنضينءععسي لهنيععومن ن :
وهيياعديياعءيع يي جا عنعو هييعععهيي جضع قع نععععأو نااال  النااانٍعامنهيزع جييةقع:ع
د يي عاجييضعالسييةئزعععع نععهميي ععئ يي ع:ع) ييممضععهنضيينءعجييل عع ةععيي عع.ييا يعأت

(عروعخلع محييلعوضيجةزععه  ييةرظعوغييريخلععييلععألحةا ييععنععخياجع قععهصييإليعوملع  نضييل
وألنععي ععهالي عهلول يزعوعسي ةعهيزع عياعع ي نرع جييعايزععه هين عنعفهينعكيةنعاندًضييةع

                                                        

يننزع يف الك فقِ يقنل إهن جت ل كك  زّين  اَل  ألَ  ملاوْ . ولكُ األكنديل ال ختلو مُ   (1)
 مقنل .
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ألنعأتخييريععه اييةنع ييلعوديياععجةليي عأتعريينيعنعو عييةععع يي عخععههنضيينءعه امييزععهميي ع
ععأو المااااااال  النااااااانٍعاعاعابهه يييييي ععل ييييييةهعههميييييياعءيععألخييييييا ع:ععععععععععفيييييية.

 يممضععهنضيينءع أتع  عععوع.إلعسي عهياععل يةهعنعوهيي ععهينععهياعلبع نععيي عع.يا يعأت
خيياجععمييزععيي ظع وععييإعنعفه ييةعحيي نعوديياععجةليي عوملع  يينيع هييوععجهيييعامع هييىع

ع ل عع   ةرخلعاندًضةعههنضنءعنعوىلع  هيعل
 هععاجضععهجه ةءع نع ه ععه عر جننعو مصاونععشع عة ععجةععومن ن :

يفعع. ة اعفاصهننععه  ياعوعهجصياعمجًجيةعودصياًععيفع افي عنعوع. ياىلعوعهج يةءعمجييًجةع
رمحيزعع–ودصاًععيفععلاهة عنعو صهننع ل ععىنعدصاًععفمي عنوهينععخ ايةرع لععهج ية ع

جييزع هيي ععهيي عنعوكييةالنعع.ييةعحييةعحجيي ععهييناعهعحييةعععنعو هييوعألالييزعع–ىلع جييةقع
سعيياهيعابإلميية عوملع  يينيع يييعع- هاييزععهصييإليعوعهسييإل عع- صييهننعورعءخلعنعوملع هييلع

ولنازع ها يعايةع يلمع هيىعلينعيخلعألهي ععهي عيفعهي خلععألعيةكلعيفع ل ععجيةعنع  ع
هيينعكييةنععهمصيياعأتعريينيع يييعه يينيع هييوعخعألنعأتخييريععه اييةنع ييلعوديياععجةليي عأتع

عرنيعل
عهةيي بعف الييزعكييةنع صييهاعأبهيي ععهيي عيفععهيي عو ميينمع:عععععععع)ععو عييةعيفعغييلوي

لع هيي ععهيي ع ميينععفيي انعديين ع ييةاع(عفه ييةعكييةنععهمصيياعأتعريينيع يييعايينيع هييوعنعو.ييةعع
كييةنعلييةئلًعع يياكععه اييةنعنعفييككععألعيياعابإلميية عيفععجييةعاهايي ع هييىعليينعيععهمصيياعيفع

حيا ع كي ععهضيععخعع نعاجيضع هي ععهجهييعومن ان :عجةعأله ععه عنعوىلع  هييعلع
ملعسكهيييزعنعوهييي ععهيييا عاصييينابعنعاييي ععهصييينعىلعلييينعيخلعخعألاليييزع كييي ععألنععهمييي ع

وملع مهييياعنعاييي عو ييياع مييزع الييييزعديييةمع:ع)ع  عأتع كهيييزعوأتع حاعيييزع(عع هييىععةئل يييزع
هيييينععصيييياسعاييييزعيفعاجييييضععخعألالييييزعأتع خكيييي عأبراعدنعييييزعك ييييةعو منييييةع اكييييزععهميييي ع

 م اعوملع مهياعامع هيوع هيىعلينعيخلع  عهينعععهاوعلىعنعفه ةع ك ع هىععةئل زعوهنع
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عكةنعحاعًعةعه نيع هوخعألنعأتخريععه اةنع لعوداععجةل عأتعرنيل
ولييينىلععهلكيييةيعيفعع–رمح ييييعىلع جيييةقعع–عا يييىعاجيييضع هييي ععهجهييييععومن ااان :

عخلضاعوعىعهج ن ععألاهي ععهلعهي ع هيىعولينىلععهلكيةيعفا يةعخياجععيلععألراعنعوديةمع
خلضييياعوعىعيكييةيعو ييياوونعيفع هيييوعحييل وًةعفايييزععميييةمعاجييضع هييي ععهجهيييع:عهيييا عيفعع

 ا ضعنعودةهنعععهنعكةالاععهلكةيعيفععخلضاعوعىعوعل  عه ينيع هيوعاايةاًنععيةفًاةعكةفاًيةع
نعفه يييةعملع  ييينيعامع هيييوع هيييىع يييل عولنهبيييةعفا يييةعخعألنعأتخيييريععه ايييةنع يييلعودييياع

ععجةل عأتعرنيعنعوهنععهاعلبع نععخلضاعوعىعها عفا ةعيكةيعل
وع نعك ععلععا ىعولنىلععاء ع وعععيك ععياءع وعحتيايععياءعومجةهع ه

فيإلعريعع وعفيإلع  يك ع وععوها ع هازعاها عف اليزع ميةمعهيزع:عهي ععملع  اميزععهمي ع
فييإلعلييا ع  عهيينعكييةنع هييوعكيي هوعه امييزعخعألنعأتخييريععه اييةنع ييلعوديياععجةليي عأتع

عرنيعل
عو هىعه خلععهةاوهعفم عل

ع
ع
ع
ع
ع

 الثانية واألربعونالقاعدة                  
 مباشـرة ا لحـرام للتخلص منه جائـزة

عكييةنع ع هيييع نععهمة ييليعع. ميياريع مييلععهجه ييةءع نععجيياع عأتعجتيينيعع ةعييا زعنع ل 
علكنأًتع وعع اواًبع وععه نً ةع وععاكناًبع وععةأتًع وع ة ً عوحننهةعك ع هوعأتعرنيع
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عع ةعا زعل
 عىلع جيييييةقعنعو عيييييةع يييييا عجييييي عععع هييييييع نععجييييياع عالن يييييةنع:ع عيييييةع يييييا عجييييي

ع. هييندنيعنعوكإل ييةعأتعجتيينيعع ةعيياهت ةعأبظع اليينعهعع. ةعييايعنعههييلعع يي وىنععهجه ييةءع
علع هوعع ةعايعوعحلًيعفم عنعوهاعع. ةعايععلع ل ععه  هصععلععجاع ع نايً عهللع
ع جييةقعنعفاجيينيعهاالسييةنع نع  ةعيياععجيياع عهبيي خلععهمايي عفميي عاونعغريهييةعنعودهمييةع:ع)
 نايييً عهللع جيييةقع(عحيييىتعرييياجععيييلعابعييياخلعامصيييلععهييي  هصععميييزعحيييىتعأتع ه ييي ع وع
ها ةيياععجة.ييزعنعف يي ععأتعرييينيعنعههييلع  ععابعيياخلعهاييي  هصععمييزعألالييزع ىلععميييزع وع

ع:عوعلى الك الفنوع اآلتي إليعه زع مزعف  ععلةئلعنع
 نععيييييلععغ صيييييععاعرًععف اليييييزعأتعرييييينيعهيييييزعع.هيييييععفا يييييةعأتعا مييييييةء ععفتن ااااان :

عفا ةعههيلع  عع ىلععيلعغصي زعوع يىعهه ياوجععم يةعف  يازعهي ععع ةعيايعاعوأت  مم  
عههناع عههلعه خلعع. ةعايعها  هصععمزعف اعلةئليعل

عييلع هييشع هاييزععهةجيياعيفعرعضييةنعوهيينعرييةعشعيول ييزعنعفمل ييزعف يي ععومن اان :
جتعع هازععههةيةريع  عأتع عفايزعخيإل عفة. ي نرععيلعع.ي هعع نععهميلهعمجيةهنع ظع

عل ييةهعخعألالييزعلصيي ععمييزععييلععههيي يعوعجيياعريععييةعلصيي عيفععإل ييإلجعنعسخيي عحهيييع
فيي  ععكييةنععوهيييزعيفععههيي يعفهييياهلععوهييزعيفععجهييييعنعودييةمعاجضييي يع:ع نععهمييلهعهيييا ع

خعألنععل يةهعع  ةهعخعألاليزع.يةعاليلهع كياخلععيلعفال يةع منيةعالل يزعهاي  هصععيلععجياع 
ابهمييلهععفييلللانعهييزعع ةعيييايعيفعهنييةرعرعضييةنع ييا عنعوأتع ا يي عهييزعههيي  هصععمييزع أتع

علةئلعلععجاع عهب خلععهما عخعألنعع ةعايععجاع عهه  هصععمز
 نعع ةعيايععهمجة ي ع اعي عنعههيلعرينيععأت ي مجةءعاب.يةءع وععججياععومن ن :

 ظع يعهي ععخليةرجعأبحيل ةعوأتع هيننع هيوعحيياعًعةعخعألاليزععيلعابىلععهي  هصععم يةعنع
رل ععلع حلععهسي اهنيع أتع  ةعياهتةعابإليعهي ع  عأتع ا  عهه  هصععلععهمجة  ععخلة
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عل
أتعرنيعهاالسةنعع ةعايععألعنعمععه ععك سي  ةععيلععهياابعنعفيإلعرينيععومن ن :

هييزعع ةعيياهتةعابهمةميي ع هييىعالةسييزعوأتع هييىعوهييلخلع وعخةاعييزعوأتع  صييلقعهبييةعنع هييوع
 نععألهنيييةع عييينعمعخ اوييي عههيييلع  عع ىلععيييلععهييياابعو رعاععهييي  هصععيييلعهييي ععع.يييةمعفهيييز

 مةمييزعيفعع.اعفيي ععهجةعيي عك مييةءعع.ييلعر عو ،ييإلسععهليياقعوحنيينخلعوأتع هييننع الةةدييزعيفع
عه خلععجةه عحياعًعةعخعألالزع الةمزعهه  هصععمزعوع ةعايععجاع عهه  هصععمزعلةئليعل

ع ةعايعع.ةمعع.ساوقعامصلععه  هصععمزعاااخلع قع،ةح زعليةئليعخععومن ن :
علعألهنةععلعه عععه ةىلعنعوىلع  هي

ع
ع
ع
ع
ع
ع

 
 القاعدة الثالثة واألربعون، والرابعة واألربعون
 يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى

 المصلحتين بتفويت أدناهما

و ييةعدة ييل نععييلع   يييععهمنع ييلعو   ييةعوهييا عأتخييريظع ييةععمصيينًاععنعايي ع
 يةع هيىعغة ي  ع رع ياععهك ايععاينيععهمنع يلعو منيةع ك يعععيةع سيمبعابه يةمععمعألالإعأت

عديييي نعفاييييزعع.جيييينيع نعوع.يييياعاع نعهيييية نيعع-فييييةهللعع.سيييي جةنعع-عييييلععإل جييييةمعيفعودييييا 



 

                                              -224- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

عهمة ل نيععلع هيععهمنع لععأل،نها ععهةم ا عو هامةع نعاللمععيفععياح ةعوعه يلها ع
ع ةععشععه ةا شعل
 نعهي خلععه ييا ج عخيريعكه يةعوعصييةوعكه يةعو يلمعكه ييةعنعفهييع ييلهععفاأَول :
 هاييزعوأتععيياًعع أتعحيي رىععمييزعودييلعلييةءىعأب،ييهنيع  ا يينيع ييةع:عخييريًعع أتعاهيياع

خييريًعع أتعع ما يياعع.صييةوعو ه اه ييةعنعو جلايي عع.ةة ييلعو مهاه ييةعنعف ييةع يياكععهميي ع
اهمةع هازعوأتععاًعع أتعح رانععمزعنعفإلعجتلعفجإلًع وعدينأتًعفايزععصيهن ع أتعوعه يا ج ع

ع وعدينأتًعفايزععةسيليع أتعوعه يا ج عدلع عاىعازع عاع رةىلع وعع  ن ةىلعنعوأتعفجإلًع
ديييلعهنييياع ميييزع عيييةعهنييياعحتيييايع وعكاعهييي ععفةهنعليييعع ً ععهييينعفجييي عع.صيييةوعكه يييةعنع
وعل مييييةىلعع.ةة ييييلعكه ييييةعنعحباييييععأتع ميييياععإلالسيييييةنع هييييىع ييييياكععصييييهن عوأتعفجيييي ع
عةسييليعنعههييلعهيي عع مييلع ييل ع جييةراعع.صييةوعوع.ةة ييلنعههييلعهيينعدييلرانع جييةراع

فجهميييةعألحييل ةع ةن ييياععألخيييا عنع وع جيييةراععةسيييل نيععصييهن نيعحبايييعع يييخاظع
حباعع خاظع اكع حيل ةع قعفجي ععألخيا عنعفةياعهي خلععجةهي ع هيننععهيلعنيعايككع
 حييييل عع.صيييييهن نيعوابهنديييينهعيفع حيييييل عع.ةسييييل نيعنعفيييييلظعع.صييييةوع ميييييل عو ظع

يفع جييةراععفاانألو  :ع.ةة يلعر مييععهيي ععهيينععييةعجتايعع هاييزعهيية نععهمة ييل نعنع
عيفع جةراعع.صةوعلعوالثنَي  :ة لعلعع.ة

ف مضييياعدضيييةًءعلةيًعيييةعأباليييزع ميييلع جيييةراعع.ةة يييلعف اليييزع م ييياععفأمااان األو  :
فا  ةعه ع ةعع سةو  ةنعيفعع.ةسليع ع وع نع حلع ةع عيلععةسيليععيلععألخيا  ع
فيي نعكةاليياعهيي خلعع.ةة ييلعع سييةو  عفيي نععإلالسييةنعرييريعاييككع حييل ةعنع  عأتععييالبع

عألخييا عنع عييةع  ععكةاليياع حييلع ةع عييلععةسييليععييلععألخييا عفيي نععإلحييلع ةع هييى
عهنعليييععهييينععل ميييةىلعع.ةسيييليععألعيييلعابر هيييةىلعع.ةسيييليععألخييي عنعوكييي هوع  عع
 جةرضياععصيهن ةنعفيي نععهنعليععحامئيي  عهينععهم يياعاام  يةعهيي ع يةعع سييةو  ةنعيفع
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عع.صيييهن ع وع نع حيييلع ةع   ييييععصيييهن ععيييلععألخيييا عنعفييي نعكةال يييةعع سيييةو  نيعيف
ع.صيهن عفيي نععإلالسيةنعرييريعاةجي ع حييلع ةع  عأتععيالبعإلحييلع ةع هيىععألخييا عنع
هييي عع هيييىع ميييل اعع ييي نعءعع.صيييةوعوع.ةة يييلعو أتعفييية.اعاع منيييةعهييينععه مسيييايعوحصييياع

ععأل،مة عفم عل
 عيةع  ععكةالياع حيلع ةع   ييععصيهن ععييلععألخيا عفي نعع. ياوهعحامئي  عهيينع

عكةالاععصهن زع د علكةالاععصهن زع ك عا ةن اععةعععفج ععة
اِ دل علااى َاانتا القنعاِتا أدلاا  ّيثاا   مااُ النقال وال قاال   فأماان مااُ  َو

 النقل :
َ عدنهزع جةقع:ععفتن ن : َُّ ََُّ فَاَيا اا وا ا ُْ د وَن ا ع وَن َم ِْ َُ َي ي َُ َوال َتا ا وا الَّ

و ا َ ْيَااْ َ َعْلاا    ِْ هيياعع  :فننفاااِ  األو ف مييةع مييلانععةسييل نعوعصييهن ةنعنعععَعاا
عوانِّاالث  األو  : ييععىلع جييةقعلععوالثنَياا  : يياكع ييعع  يي عع. يياكنيعع ييااعلع

 يييياك يع ييييععىلع جييييةقعنعوع.ةة ييييلععوالثنَياااا  :هيييياع ييييعع  يييي عع. يييياكنيعع ييييااعلع
وع.صةوعهمةعع جةرض عنعف هععىلع جةقع اكع  هيىعع.ةسيل نيععهي ظعهينع يععىلع

  يي عع. يياكنيعنع هييوعألنع يياكع ييعع  يي  يعع جييةقعاةجيي ععهصيي ا عوهيينع يياكع ييع
و نعكيةنعفاييزععةسييليعههييلع دييلعمةع هاييزعخعألنعيفعفجهييزععد نيية ععةسييليع كيي عوهيينع
 ييييععىلع جييييةقعنعف جةرضيييياعع.ةسييييل نعفاع امييييةععههيييي  عاةجيييي ععهصيييي ا عخعألنع
عه ا ج علةءىعا مهاي عع.ةة يلعوغهيعععه يةرهعكي هوعفجي ع كي عع.صيهن نيع هيىع

فمييييةمع:ع نع يييي هيعع يييي  يععصييييهن عنعو يييياك يعهسييييعع  هيييييع  يييييًضةعفجيييي ع اان ييييةع
عصيييييهن عنعوههيييييلعع.صيييييهن ععهوةالاييييي ع   ييييييعاهويييييريععيييييلعع.صيييييهن ععألوقنعفييييية اكنعع
ع.صييهن ععهصييي ا ععهييي عهييياع ييي هيعع ييي  يعها نمييي عههييييعع.صيييهن ععههييي  عوهييينع
ةع اك يعهسعع  هييعخعألاليزع  عع جةرضياععصيهن ةنعرو ياع ك  يةعا ةن ياع اان ي
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عنعوه عععلع دن ععألاه ع هىعه عععأل، عل
ُْ َمْ َيْااَلَطْ  َماْنك ْ  َْاْوال  أْن يَانَكَ  عدنهيزع جيةقع:ععومُ األدل  أي  ان : َوَما

ُْ فَالَاَينَتك ْ  اْلت ْؤَمنَانتَ  َ ك ْ  َم ُْ َمن َمَلَكْ  أْْيَن ف ميةععع اْلت ْثََِّننَت اْلت ْؤَمَننَت َفَت
هييياعالهيييةسععألعييي عنععفننفااااِ  األو  :ةرضييي ةع:ع ميييلانععةسيييل نعوعصيييهن ةنع ج

وولزعع.ةسليعفا ةعهنعرقععهنهلعوعع  ة ةعخبلع ع الهةعنعفإلعلصي عهلول يةععيلع
عازع امزعنعو سهلعايزعالةسيزعلع والثنَيا  عهسهلع ها ةعوعإل نعءعواوع عع.جةعايععةع يامااو

لانع وععههينع ع وعهاع الزعهنعملع مهن ةعخلا ع هايزععيلععهندينهعيفععل ينرعوهينععهيع:
الهيييةسععهايييلعنعف ميييةععةسيييل نع جةرضييي ةعفميييلعاععه يييا ج ععل ميييةىلع عيييل ةعاةجييي ع
 خة  يييةعفلابحييياعالهيييةسععألعييي عا يييا زعع.جييياو ععيييشع اليييزععةسيييليعافييييًجةعهه ةسيييليع

حةيييظععفاانألو  :عههيي  عوهيينععهنديينهعيفععجييياع علعو عييةعع.صييهن ةنعع. جةرضييي ةنع:ع
 ييياكعالهيييةسععألعييي عنععوالثنَيااا  :عهيييلانعوحنييينخللععهيييمة ععيييلععهندييينهعفا يييةعحيييا عىلععيييلع

وعألوقع ك ععصهن عفم اىع ها ةععه ا ج عوغضاععهلا ع لععألخا عفللةيىع
عالهةسععألع ععاع ةًيعهه صهن ععهه  عوهنعحةظععهمة ععلععهندنهعيفععل نرعل

ف  خلععع  عوهي عععجهييععيلععهجهياععجهيايعع يإع هيىعافيشع   ييعع.ةسيل نيع
عةعوحتصا ع   يعع.صهن نيعا ةن اع اان ةعلاةج ع اان 

َنزَيانَ عدنهزع جيةقع:ععومن ن : ِْ ْا   ا ََ م  َو َِّ لَا   َوالا  قععععك نبََماْ  َعلَاْيك ْ  اْلَتياْ
َ َغف ورأ رََكاي أ عدنهزع جةقع:ع َُّ ُْ اْضط نَّ يف ََمَْتَِّ   َغْ َ م َلَجنََ   إَلمثْ  فََذنَّ ا عععَفَت

هاععألك ععلعع.ا ي ععفننفاِ  األو  : نعوعصهن ةنع جةرض ةع:عف مةعفازععةسل
نعفيي نعع.ضييلاع  ععملعععةسييييليعهييإلكععهييمة عو هة ييةعودييلع جةرضيي ةعهمييةعوالثنَياا  :لع

سكييي ععيييلعع.ا ييي ع يييا نىعنعوأتعيييوع نععةسيييليع هييي ععهيييمة ع عيييلععيييلععةسيييليع
عألكيي ععييلععألكيي ععييلعع.ا يي عفجيينيىععه ييا ج ععر هييةىلع اذعع.ةسييل نيععهيي ظعهيينع
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ع.ا  عافًجةعهه ةسليععهه  ععه ظعهنعهإلكععهمة علعو عةعع.صهن ةنعع. جةرضي ةنع
عصيهن ع ياكععوالثنَيا  :عصيهن ع حايةءععهيمة عومحة   يةععيلعع يإلكعلععفانألو  ::ع

عألكيي ععييلعع.ا يي عنعوأتعييوع نععصييهن ع حاييةءععهييمة عوعلةف يي ع ها ييةععييلعع ييإلكع
نيىععه ييا ج ع ياكعع.صييهن ععهصي ا عه  نميي ع كي ععيلععصييهن ع ياكععألكيي عنعفجي

عع.صهن ععهه  عنعوىلع  هيل
:ع)عهييينأتع نعدنعيييوعحيييل ونعع-رضييياعىلع م يييةعع-هجةئ ييي ععدنهيييزععومن ااان :

  ييلعاهةيييا ع ييلعاععههج ييي عوه ما  ييةع هيييىعدنع ييلع اييياعهايعولجهيياع يييةعاباييينيعابىلع
وعصييهن ةنع ييلخ ععهميية ععمييزعوابىلعرالييننععمييزع(عفةيياعهيي عععجييل عععةسييل نع

عف  يةنععوالثنَي  : اكععه ااع هىعوضجزععهاعهلعلععفننفاِ  األو  :ع جةرض ةنع:ع
عهميييية عهبييييل ععه ايييياعنفةر ه ييييياع اان ييييةعوهيييياع اكييييزع هيييييىعوضييييجزععهيييياعهلعلعو عيييييةع

عصيهن ع يل ععوالثنَيا  :امةءععه ااع هيىعدنع ييلع ااعهايييعلععفنألو  :ع.صهن ةنع:ع
ة يع هاييزع قع نع ميياععإل ييةنعيفعدهيينهبيعنعوأتعييوععف  ييةنععهميية ع ييلععإل ييإل عوأتهييا

 نعع.صييهن ععهوةالايي عهيياععههيي  عنعفه ييةع جةرضيي ةعرو يياع ك  ييةعا ةن يياع اان ييةعنع
عفككععه ااعك ةعهنععاع ةًيع.صهن عأتها ععهمة ع هىععإل إل عنعوىلع  هيعل

هبييييعكيييةنع جهييييعع.ميييةفمنيعأب ايييةهنيعو خييي ععع نععهمييي عوماااُ األدلااا  أي  ااان : 
وعييييشع هييييوعملع  جييييااع يييييعام يييي عنعو هييييوعكهييييزعخ ييييا ع نععح  ةييييي عاييييلععها ييييةنع

  نلثععهمة ع نع  ًلعع م  ع ،نةازعفاهننعه عععههإل ععمةاًععههمة ع لععهيل لع
عف  يييةنععهمييية ع يييلععإل ييييإل ععفننفااااِ  األو  :نعف ميييةععةسيييل نعوعصيييهن ةنع:ع

و يياكعديي ه يععييشع هنيييع سيي نمننععإلامييةءع هييىعع.مييةفمنيععوالثنَياا  :والةيينرهيععمييزعلع
عهم ييي عههةييياهيعيفععه ييية لعنعههيييلعع.ةسيييليععألوقع عيييلعودًجيييةعفاو اييياعابر هيييةىلع

لعو عييةعع.صييهن ةنع:ععع.ةسيليععهصيي ا عنعافًجييةعههيي  عع.ةسييل نيعابر هييةىلع اان يية
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 رعحيي ععوالثنَياا  :أتهايي ععهميية ع هييىععإل ييإل عوهيياعع.صييهن ععههيي  علععفاانألو  :
 نيععيييييلعع.مييييةفمنيعوافيييييشععيييياهيعو  عهيييييعامييييي ه يعوهيييياععهصييييي ا ععإل ييييإل عوع.سييييه

عفاو ااعع.صهن ععهه  عا ةن اعع.صهن ععهص ا عنعوىلع  هيعل
يفععهصيييناننيععيييلعحيييل عع الييي عيفعدصييي ععأل ييياعلععهييي ظعاخييي ععومن ااان :

نععو اكييزع ه يي عانهييزعع.سييجلعوابمعفاييزعنعفميية ععهصيينةا عهاضيياانخلعفم ييةهيععهميي ع
عةسيليع هن يععع.سيجلععفننفاِ  األو  :نعوعصهن ةنع:عفةاععجل عععةسل 
عةسليع مةريخلع لععإل إل عو   ةرع،يلرخلع هيىععيلععوالثنَي  :هب عععأل  عوعهم رعلع

ع  يل ع هاييزعو هن ييعععنعضييشععييلعع.سيجلعنعوأتعييوع نعع.ةسييليععهوةالايي ع عييلععييلع
ا يينخلع(عع.ةسييليععألوقعفاو ايياعع.ةسييليععههيي  عابر هييةىلععهصيي ا عنعفمييةمع:ع)ع

أب ع نع ا هيييييععهييييي خلعع.ةسيييييليعنعوأتع ضييييياانخلعحيييييىتعأتع ميييييشعيفعع.ةسيييييليعع ظعأت
عصيهن ع،ياةال عع.سيةللععيلععه ينمعوعأل  ععفنألو  :لعو عةعع.صهن ةنع:عععهه  

نعوهيياععهصييي ا عنعوعصيييهن عأتهاةيييزع هيييىععإل ييإل عنعاييي عوعصيييهن ععلةف ييي ع هيييىع
ال  ييةرععه يينمعيفع كويياععييلعالةسييزععييلعأت  ييزعابح  يية ععه يينمعنعايي عوعصييهن ع ييل عع

امجييي عيفعع.سيييجلعاسييي ععهاوايييزععيييم يعنعف ييي خلعع.صيييةوعرو اييياعمجاج يييةعا ةن ييياع
ع.صهن ععهص ا ععه عهاع،ياةال عع.سيجلععيلععأل  عوعهمي رعيفعهي خلععه مجي عفمي ع

عخعألالزع  عع جةرضاععصهن ةنعرو اع ك  ةعا ةن اع ، ا ةعلعوىلع  هيعل
اععه نايعوأتعوعنعوعألاه ع هىعحتا  ةععيلع نععأل، عيفععه ا  عهعومن ن :

عهه ييةىلعوعهسييم ععجاوفيي عع  ييينريعنعههييييلعامععهييلها ع هييىعليينعيع كيياكع خييةكع ييةع
ع هاخلعيفع عنرع   ععجاوف عل

 الييزع نع ييلهوع حييلع ييلععيي صعهاجييا عحةهييزعه لورييزعف الييزعرييعععومن اان :
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:ععع)ععمنهيزعع ي لأتأتًعاع(1) هاوع نع  نيعهيزعمجايشععيةع جيا ع ميزععيلع عينرععه يا
عةمعهزعنعو عةع انعل يعفإلع ضشععهجصةع لع ة مزع(عوهي ععع عةععجةو  عفصجهنكعأت

علعابىلععه ا  عأتالل ةقع جا  ععه ا  ع ها ةعنعههلعلةيع هوععيشع نعفايزععةسيليع
 صييهبع يييعخهيييًمةعوا مًييةنعفاو ايياععارءعًعهه ةسييليععألعييلعوهيياع يينر ععهميية ع ييلعأت

ع.ةسل نيعله خلعع.ةسليعابر هةىلع اذعع
عو هىع هوعد عاما ععةعدةمعفازععهجه ةءع الزععلععه ا  ععلةئلينعوىلع  هيل

:ع)ع رو ععهنيييييىع ،نةاييييزع ييييلعكوييييايع خعهيييزعوكييةنع ميينمع نععهمي ععومن اان :
عيييةع ييياك هيع(ععيييشع نع يييخعهزع يييلعاجيييضععألعييياةءعفايييزععصيييهن ع ييييعنعههيييلع  ييييًضةع

 ع كييي عنع هيييوعألهنيييعهييينع كوييياوعععهسيييخعمععصييهن ع اميييةءععه عييي عاا ئييي ععييلععه هيييةها
ه يييلاعىلع هيييا يعاهويييايععه هيييةها عنعفميييةمع ييييع:ععع)ع رو ععيييةع ييياك هيع(عفةييينىع
ع.صيييهن ععهصييي ا ععهييي عهييياعيلايع ه  ييييعه  نمييي عع.صيييهن ععههييي  عوهييياعاميييةءع
 عيي  يعاا ئيي ععييلععه هييةها عخعألالييزع  عع جييةراععصييهن ةنعرو يياع ك  ييةعا ةن يياع

عع  هيعل ، ا ةعنعوىل
عهم اع لععهصإليعاجلععهجصاعوعهةجياعفايزععةسيل نعوعصيهن ةنعنععومن ن :

عه  يييي زععوالثنَياااا  : يييياكععهصييييإليععهمةفهيييي عاييييإلع يييي ععلععاألو  :فة.ةسييييل نع ييييةع:ع
اب. اكنيعيفع يجناهيعهه ي  عيفعهي خلععألوديةىعفاو اياعهي خلعع.ةسيليععههي  ع

عهصي ا ععهي عهياع ياكععهصيإليعلعع  إععةسليععه   زعاب. اكنيعابر هةىلعع.ةسيلي
عوالثنَيااا  :فجييي ععهصيييإليععهمةفهييي عيفعهييي خلععألوديييةىعلععفااانألو  :و عيييةعع.صيييهن ةنع:ع

عصييييهن ع ييييل ععه  يييي زعاب. يييياكنيعنعوأتعييييوع نعع.صييييهن ععهوةالايييي ع كيييي عفاو ايييياع
عا ةن اعع.صهن ععهص ا عحتماًمةع  عععأل، ععهج ايعل

                                                        

  ل تاا من يكف  إ  ندَ  وحتُيَن  من  وأمن الانَ  ف  كنج  إ  اّيَن .  (1)
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  يييي  ازع وعوهيييينع ييييلعفشعععهم يييياع ييييلععهصييييإليعحييييةمعحضيييينرع جيييية عومن اااان :
عألخ ويييينيعك ييييةعيفعحييييل عع ةئ يييي عع. يييي نرع مييييلععسييييهيعنعفيييي نعفاييييزععةسييييل نع:ع

عةسييليع هييةىلععخل يينهعاسيي عععه ةهييريعيفععهلجيية عوعلعفجيي ععألخ ويينيعلععاألو  :
عةسييييليعأتخييييريععهصييييإليع ييييلع ومععهنديييياع وع ةن يييياععل ة يييي عنعههييييلععوالثنَياااا  :

عهصيإليعوروح يةع عيلعو كي ععيلععأتعوع نععةسليع هةىلععخل نهععه ظعهنعهيع
عةسيييليعفييينعىععل ة ييي عفاو اييياعع.ةسيييليععههييي  عابر هيييةىلع اان يييةعوكييي هوعفايييزع

عوالثنَياا  :عهصييإليعخب يينهععهمهييععاسيي عع ييل ععه يينعغ علععاألو  :عصييهن ةنع:ع
عهصييإليعيفع ومععهنديياع وععييشععل ة يي عنعوههييلعرو ايياعع.صييهن ععألوقعا ةن يياع

عوقع ك ععلععهوةالا عنعوىلع  هيعلع.صهن ععهوةالا عخعألنععأل
 الييييزعريييينيع.ييييلعخيييية ع هيييي عالةسييييزع وع هيييي ع ضيييين ععييييلع  ضييييةئزععومن اااان :

اب يي ج ةمعع.ييةءعهيي ا عوحنييينخلعنع نع م ميي ععييلعع.ييةءع قععه ييا يعك ييةعيفعحييل عع  يياوع
هيييييزع هيييييىع هيييييوعنعف ميييييةعفايييييزععصيييييهن ةنعععايييييلععهجيييييةإععهصييييينابعو دييييياعرععهمييييي ع

عهصيييييإليععوالثنَيااااا  :حةيييييظععهيييييمة علععاألو  ::عوعةسيييييل نعنعفة.صيييييهن ةنع يييييةع
ابهل يييةريعع.ةئايييي عنعههم  ييييةعع جةرضيييي ةنعفمييييلعاععه ييييا ج ععصييييهن عحةييييظععهييييمة ع
وعهلا ع هىععصهن ععهصإليعابهل ةريعع.ةئا عخعألنعحةيظععهيمة ع هييعو كي ععيلع

ايلمع يةعنعععاع ةيععهصإليعابهنضنءعخعوألنعع.ةءعهزعالمعوهنععهكعىلعههلععهيمة عأت
ةف ي ع ها ييةع هيييععييلععلةف يي ع هيىععهصييإليعابهنضيينءعنعو عييةعع.ةسييل نعف  ييةع:عفةل

عهصيإليعابه يا يععيشعوليناعع.يةءعههيلععوالثنَيا  : ه ععهمة ع وععهلا علععاألو  :
عألوقع علعفاو ااعابر هةىلععهص ا عنعه عع  عع ه مةع نعيفععهصيإليعابه يا يعيفع

عه ةا شعنعوىلع  هيعله خلععجةه ععةسليعنعههلعع.مصناعجمااعع
 نععييلع هييشع هاييزععهةجيياعيفعرعضييةنعوهيينعرييةعشع ههييزعف الييزعريييعععومن اان :
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 هاييزععهمييلهعنع هييوعألنع امييةءععهيي كاعيفععهةيياجعاجييلع هيينهععهةجيياععةسييليع  ا ييي ع
و ةد  عوخا  عنعوعةسليعالل زع، رييعوأتعحاجع هازعفا ةعخعألالزع ا لعهبةععهي  هصع

يليععهمييييلهعفاو اييييياععةسيييييليععإلاميييييةءعخعألهنيييييةعنعف جةرضييياععةسييييليععإلامييييةءعوعةسيييي
ععألعييلعابر هةىلععةسليععهملهعخعألهنةععهص ا عل

عوعألاه ععه ا ا عكورييعلًلععنعواله ةاعهب عععهملرعل
ف المييةعدييارانع ييةاًمةع نععه ييا ج علييةءىعا ما يياعع.صييةوععوأماان الااِليل النظاان 

ةسييل نع حييلع ةع كيي ععييلعو ه اه ييةععو جلايي عع.ةة ييلعو مهاه ييةعنعفيي  عع جييةراعع
 نعحنييةومععهمضييةءع ها  ييةعمجاًجييةعوهيي ععهيينععاألو  :عألخييا عفهمييةععج ييةعحةه ييةنع:ع

عهنعلييييعع مييييلععهمييييلريع هاييييزعخعألالييييزع جلايييي عهه ةة ييييلعنعو  ععملعالسيييي لشع جلاه ييييةع
ابهههايييي عف المييييةعحنييييةومع مهاه ييييةعوأتع هييييننع هييييوع أتعابر هييييةىلعع.ةسييييليععهصيييي ا عنع

عنعوه عععلع مها عع.ةة لعلعوعل مةىلعع.ةسليععهه  
و عييةعع.صييةوعع. جةرضييي عفة. يياوهع  ًضييةعفجه يييةعكه ييةع مييلععإلعهيييةنعنعو  ععملع
الس لشععل شعاام ةعفةه ظع م  اعهنعفجي ععيةعكةالياععصيهن زع ك ي عخعألنع هيوع

عاألول :عييلعابىلع ه ايي عع.صييةوعلعفييلعرععألعيياعيفعهيي  لععأل،ييهنيعايينيععييائنيع:ع
ع ه ا عع.صةوعنعوىلع  هيعلعي :والثن مها عع.ةة لعنع
 ويِ ل حت  ََُ األصول َواعِ ّيث   :  مسألة :

ععهضارععألعلع لفشعابهضارععألخ علعمن ن :
ععهضارع لفشعاملرععإلعهةنعلعومن ن :
ععهضارععهجة ع لفشعابهضارععخلةإعلعومن ن :
ليععهضيارعأتع ييلعمعابهضييارعنعوغريهييةعلعو  نو ييةععهجه ييةءعحتيياععهمة ييعومن اان :

علع) ال نر يزال (عهه  ع:ع
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ليينعيعرعيياععههةييةرععهيي  لع ك يينععأب ييا ععسييه نيعهيينععييلعهيي عععمسأأألة :
عةسيييليععهمضييييةءععفننفااااِ  األو  :عه يييةىلعنعفييي نعفايييزععةسيييل نعوعصييييهن ةنعلع

عةسييييليعد يييي ععوالثنَياااا  : هييييىعع.سييييه نيعوع يييي  ةح عالرهيييييعو عيييينع يعوالسييييةئ يعلع
ع جةرضيييي ةنعنعف الميييييةع  ععرع امييييةع يييييل عد ييييي ععع. ييييك عهبييييييعنعوأتعييييوع نعع.ةسيييييل ني

عأل ا عع.سه نيعف نععههةةرع اصيهننع هاميةعو ةجهيننعاميةععألفة اي عنعو  ععرعاميةهيع
واعفجمةع لع الةسمةعفسمم  ع خنعالمةعع.سةكنيعنعف  ةععةسل نعأتالععيلع حيلع ةنع
عههلععةسليعو،ينمععههةيةرع هاميةعوعأت ي اإلءع هاميةع عيلععيلععةسيليعد ي ععأل يا 
ع. ك عهبيعخعألنععألوقعضارهةع ة عنعوعهوةالا عضارهةعخةإعنعوعهضارععهجة ع يلفشع
ابهضييارععخلييةإعنعفجييةيعرعيياععههةييةرععهيي  لع ك يينععاب.سييه نيععييشع نعفاييزععةسييليع

عافيًجةعهه ةسليععهجةع ععه عهاعد  عع.سه نيعوعأت  اإلءع ها يعل
ءععأل يا عع. يك عهبييععصهنيي ع يل عد ي عهيخأتعفانألو  :و عةعع.صهن ييةنع:ع

عصييييهن ع عييييلعع.سييييه نيعوعإلامييييةءع هييييا يعيفعالرهيييييعنعوأتاييييلعهةجيييي ععوالثنَياااا  :لع
 حييلع ةععييلع ةن يياععألخييا عفاع يياععه ييا ج ععصييهن عحاييةيععألعيي ع هييىععصييهن ع
حاةيععه جضعخعألالزع  عع جةرضياععةسيل نعرو ياع  إل يةعا ةن ياع اان يةعنعوىلع

ع  هيعل
 نعهييييي  لععأل،يييييهنيعديييييلعع ضييييينةعكييييي عع- جيييييةقع نععيييييةءعىلعع-و حسيييييعع

عنعوىلع جةقع  هىعو  هيعلع- نععةءعىلع جةقعع-عهنضنسع
ع
ع
ع
ع
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ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
 

 القاعدة الخامسة واألربعون
 كل وسـيلة فإن حكمهـا حكـم مقصدهـا

 نعهي خلععه يا ج عكةعهي عأتعالميصعفا يةعانليزععيلعع–رمحوعىلع جةقعع–ع هيع
ءععلععألعاةءعل ةلزععهمة عيفع  يةاعهتيع وععجيةعإلهتيععهنلنخلعنعوأتعراجع م ةععا

 أتعوهزعفا ةعحهيععا اعنعو ةياقعاينيعكناليزعو ياهً ع وععمصيًلععنفي نعكيةنععمصيًلعع
علعع.مة،لعفنه زعوعضبعخعألنععه ا ج عحا،ياع هيىع  اينيع حهية عع.مة،يلعنع

ف يينععو نعكييةنعو يياه عف الييزع هييننع اًجييةعجهيييعدصييلخلعنعفيي نعكييةنع مصييلعايييزعحاعًعيية
نعو نعكيةنع مصيلعاييزععحياع عنعو نعكيةنع مصيلعاييزعوعل ًيةعأتع ي يع أتعايزعف يينعوعليع

 م عف نع م عنع وععهاوًهةعف نععهاوخلع وعع يةًحةعف نعع يةسعنعوأتعرياجععياءع يلع
ه خلععألحهة ععخل س عنعوه عععلعك يةمععه يا ج عنعف هنيةع  ععحاعياععياًئةعحاعياع

عاًئةع ول اعمجاشععهن ةئ ععه عأتع  يع أتعمجاشععهن ةئ عع.ةضا ع هازعو  عع ول اع
هبييةعوههيي ععنع هييوعألنععييلعميية عحتييايععه يياءعحتييايعو ييةئهزعو ييلعمجاييشع رعئجييزعنع
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وعلعمة ع رةىلععه اءع رةىلعمجاشععألعاةءععه ع  ند عحصينهزع ها يةعنعفايلخ ع
 نععيةءعع-حتاعه عععأل، ععهه ريعدنع لعكورييعأنيتع ها ةعدة يليعدة يليعاةاو  يةع

عفأَول :ع-ىلع جةقع
ع) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجأب   :عالقنعِ  األو  :

 ظع نعمجايييشععألعييياةءععهييي ع  ندييي ع هايييزعحتمييي ععهنعليييععو،ييين زعف ييياعوعل ييي ع نعع
فاأَول كةالاعاعخه عدلريععإلالسةنعوكةنععلعنرًععا نصياه ةعنعو ي يلععألعياعوضيينًحةع

 َاتنن :  نععةعأتع  يععهنعلعع أتعازعع:
 نعأتع هييييننعاعخييييإلًعحتيييياعدييييلريعع.ههيييي ع ،ييييإلًعكييييلوعمععه يييي  ععألول :ا

هنلينىلععه  ياعنعوغاوهبيةعهنليينىلعع. ياىلعنعوحهينمععيي اعرعضيةنعهنلينىلععهصيين ع
ع لخ عحتاعدة ل مةعلعوهه ععف  ععأت
 نع هييننعاعخييإلًعحتيياعدييلريعع.ههيي عوع يي لة  زعف يي ععأتعرهيينع عييةععالثااني :

ننععلةه ًيييييةعاييييي هوعنعفيييي نعملع هيييييلععلةه ًيييييةع نعأتع هييييننععلةه ًيييييةعا نصييييياهزع وع هيييي
و هوعك نصا ععهمصةىلعهنلنىلععهلكةيعع(1)ا نصاهزعف  ععأتع لخ عحتاعدة ل مة

نعوعإلدةعيييي عهنليييينىلععهصيييين عوحنيييينع هييييوعنعو نعكييييةنعاعخييييإلًعحتيييياعدييييلريعع.ههيييي ع
عيقااانل :عأنعو  صااا  الكااا موعيييلعنرًععا نصييياهزعف ييي ععهييينعع.ييياعاعهبييي خلععهمة يييليعنع

نن :عهمة ليعع  ك عه نم عه خل  نع هننععهةج عاعخإلًعحتاعديلريعع.ههي ععشْن
 يي يععهنعلييعع أتععنعو نع هييننعع.ههيي عدييلع عيياعا نصيياهزعنع ظع نععهةجيي ععهيي ظعأت

ازعأتع جهي عهيزعابهنلينىلع ،يإلًعنعاي عهيزع جهي عابهصين ععيوإلًع وعودةع يزعوحنينع هيوعع
زعأتع ي يععهصييإليع أتععهل يةريعههصيإليعنعف الييعفتاُ األمثلاا  :واب.ويةمع  ضيبعع.مييةمع:ع

 ييي يععهنعليييعع أتعايييزعف ييينععأتعابهل ييةريععههةعهييي عف هيييننععهل يييةريععيييلعنرًععهبيييةعألنععييية
                                                        

 و واجب . ل َو دا ل يف َنعِ : من اليل  الواجب إال    ف   (1)
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 ييخواعيفع  ييمة ععهصييإليعنععوعلييععنعههييلعهيينعملع  ل يياععهج ييلعفيي نع ييل ع ل يياخلعأت
 صيييييبععهصييييإليع أتعابهل يييييةريععفةهصييييإليعوعل يييي ع ييييينعًءع ل يييياع  عملع  ل ييييياعههييييلعأت

ععههةعه عل
هصييإليععل ة يي عنعفيي نععهصييإليععييشععل ة يي عوعل يي عنعه اهيي ععييلعع. يياععومن اان :

عهه ييييةىلعوعهسييييم عوهيييينععهميييينمععهيييياعلبنعههييييلعأتع يييي يععهصييييإليععل ة يييي ع أتعاب. يييياع قع
ع.سييةللعه ميية ععل ة يي عفا ييةعفصييإليععل ة يي عوعلييعع  نديي عحصيينهزع هييىعع. يياع ييةع

 يياعههصييإليعو يياه عإلدةعيي عفصييةرعع. يياعوعل ًييةخعألالييزعأتع ميين عهيي عععهنعلييعع أتعاييزنعوع.
ععل ة  عفهةنعوعليً ةخعألالزع مصلعازعحتما ععهنعلععفةهن ةئ ع ةع حهة عع.مة،لل

عألك ععلعع.ا  عهه ضلاعإلحايةءعالةسيزعوعليععسععاككيزعنععيشع نععومن ن :
عألك عيفع ،هييزعع ةسعههمزع.ةعكةنعيفعه خلععجةه عو ياه عهنعليعععهي ظعهينع حايةءع

ةعخعألنععهن يةئ ع ييةع حهية عع.مة،ييلعوعيةعأتع يي يععهنعليعع أتعاييزععهيمة ع،يةرعوعلييي ًع
عف نعوعلععل
الصييينععع–رمح يييعىلع جيييةقعع– هيييععع.ييةءعد ييي ععه يييا يعفيي نععهةم يييةءععومن اان :

 هييىعوليينىلععهلهييععفمييةهنعع:ع)ععييلعاخيي ع هاييزعودييياععهصييييإليعوهيينع ييةا عهه ييةءع
عألعهميي ععهما  يي عع يةوريععفجهازع نع  ناعخلعيفععضيةالزعفاةي عع مييزعيفعرحهييزعو سي   

هيييزعو نعوليييلخلع  يييةهعايييو لععوهييييزع وعال ييييةايع سيييرييع يييلع يييلعع.وييي ع ةهيييزعوليييعع هايييزع
عاعؤخلع هوعألنعه عععه نععوعهلهعع  نم عازع دةع ععهنعلعععهي ظعهينععهل ييةريع

عههصيإليعاب.يةءعنعفصةرعه عععهلهععوعلً ةخعألالزعو اه ع قعوعلعع(عل
واعأبالنع  ييييةعف هنييييةعو ييييياه عجةييييظععهضيييياورعىععخل ييييي ع دةعيييي ععجيييييلعومن اااان :

  نميييي عحةييييظععهييييمة ع أتعابهمصييييةإعفصييييةرعوعل ًييييةعألالييييزعو يييياه عهنعلييييععنععفييييإل
  نمي عحةيظععأل ياعاع أتعودةعي عحيلععهميي  عوحيلععهيلانعفصيةرعوعل ًيةعخعألالييزععوأت
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و اه ع قعوعلععنعوأتع  نم عحةظععألعيلعوع ي ماعرععهمية ع أتعودةعي عحيلعدليةهع
حةييييظععوعه  ييييةيعنعوأتع  نميييي عحةييييظععهجميييينمع أتعودةعيييي عحييييلععخل يييياعنعوأتعهلا يييي ع

عألعيييينعمع أتعودةعيييي عحييييلععهسيييياد عوههيييي ععفصييييةرىع دةعيييي عهيييي خلععجييييلواععييييلعابىلع
ععهنعل ةىعخعألهنةعو ةئ ع قععهنعلععوعهن ةئ ع ةع حهة عع.مة،لعل

زععهمهةسع هننعوعلً ةع  ععدلرععإلالسةنع هازععةهًاةعوخة ع هىعالةسيعومن ن :
عهجميياعك ييةعدةهييزععهةم ييةءعنع هييوعألنععلةف يي ع هييىععهييمة ععييلععهنديينهعيفععل يينرع
وعلععوأتع  نم عه عععهنعلعع أتعابهيلوعجعفهيةنعوعل ًيةعألاليزعو ياه ع قعوعليععلع

عوعهةاوهعكورييعو هةاععهه اعععإلعةريعنعوىلع  هيعل
) مأأأا ال يأأأتم الحأأأرام إال بأأأه فهأأأو حأأأرام عالقنعاااِ  الثنَيااا  :

 نعمجاشععهن يةئ عع.ةضيا ع قععجياع عحياع عألنععوم ننَن :عواجب   :وتركه 
هبةع  نم ععجاع عوأتع هلع ايًلعع نعحتيا ععه يا ج ععياًئةعو ةي بععألاينعىلععهي ع ةضياع
 هازعخعألنعه عع مةيفععجه  عنعوعه ةرهعحهايع هايعنعفهةنععيلععم ضيىععجه ي ع

ععمايييشعو هيييوعاسيييلع مجايييشععألاييينعىلعع.ةضيييا ع هايييزنع اليييزع  ععحيييا ععييياًئةعمحيييةخلعاسييياةج 
عفن ةئ ععجاع عحاع عو  ععكةالاعحاعًعةعفكك ةعحامئ  عوعلععل

 وإليك     الفنوع للل   أّيثن :
خعععاعءععهسإلسععأل، عفازععج عوعإلابح عههلعليا عااجيزعيفععهة مي عفتن ن :

ألالزعحامئ  ع ياهننع ر جي عهم ي عع.سيه نيعاجضي يعاجًضيةعنعفه يةعكيةنعاايشععهسيإلسع
يفعه خلععجةه ععةضًاةع قعحاع عوهنع يهةقععهيمة عا يريعحي عنع،يةرعااجيزعحيياعًعةعخع
ألنععهن ييةئ ع ييةع حهيية عع.مة،ييلعنعوديي ع هييىع هييوعمجاييشعع. ةحييةىع  ععلجهيياع
و ييةئ ع  ن،يي عهبييةع قععجيياع عنعف هنييةع هييننعحاعًعييةعك يياعءععهسييهنيعهم يي ععسييهيعنع

.نعدجييي ععهةييينعحععنعوع. ييياع قعوعييياعءععههييينىلعها ييياىلعفايييزعرييياًععنعوعهسيييةاعه هيييلع
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ععنعضشعع.مهاعىعوغريهةعنعك ع هوع هننعحاعًعةعخعألالزع،ةرعو اه عههناع عل
حتييايععه اييشعاجييلعالييلعءععل جيي ععهويية عك ييةعيفععع يي عف الييزعحيياع عحتييايععومن اان :

حتييايععمة،ييلعنع هييوعألالييزع ر جيي ع قععه  ييةغ ع ييلعحضيينرععهيي كاععييلععو ييةئ عأت
حيياع عأتعريينيعفهيي ععيياء ع  يي  ع ييلعع يي  ةهععهيي كاعو ييلعععخلل يي عوعهصييإليعوهيي ع

عهصيإليعف الييزع هييننعحييياعًعةعنعوعيلع هييوععه اييشعاجييلعاليلعءععل جيي ععهويية عنو ييلخ عيفع
 هوععهس اع نعكةنع  ً ةعه ضااشع،إليععهةجياعف ينعحياع عخعألاليزعو ياه ع قعحياع ع

عحىتعوهنعكةنععهس اعيفع ة  عل
ع قععجيياع ععهم يياع قععهمسييةءعحيياع عابهييلعومن اان : ها ععهصيينابعخعألالييزععةييض 

وهييينععأتف  يييةنعابهمسيييةءعوعيييلععانععهندييينهعيفععل ييينرعنعفصيييةرعحيييياعًعةعخعألاليييزعو ييياه ع
ههنيييياع عوو ييييةئ ععجيييياع عحيييياع عنعوكيييي هوععخلهيييينيعابأللم ايييي عو ييييةاعع.ييييا يعاييييإلع ييييا ع
وعخ إل ععهالةمعابهمسةءعهنععيلعهي عععه يةىلعنعومجيةهع هيوع نعكي عو ياه ع ةضياع

هييلانعوعأتف  ييةنعابهمسييةءعف يياعحيياع عنعوعييةع كويياععهن ييةئ عع.ةضييا ع قع هييوعيفع قعع
علع-وىلعع.س جةنعع-يعةالمةعه عع

 نع اعييةىععه ييا ج عدسيي ةنع:ععم ييةععييةعحييا عحتييايعو ييةئ ععو  صاا  األماان
عحا عحتايععمة،لعنعوىلع  هيعلعوعم ةععة

علدوب  ) ما ال يتم المندوب إال به فهو منعالقنعِ  الثنلث  :
 ) مأأا ال يأأتم المكأأروه إال بأأه فهأأو مكأأروه   :عالقنعااِ  النا  اا  :

عوعههإل ع ها  ةع لنمعف لهعععهةاوهععلعك عععهةمزع هً ةعهإلخ صةرعل
ع) الغايأأة ال تبأأرر الوسأأيلة إال بأأدليل   :عالقنعاِ  اِنمااا  :

عهيلها ع ظع نع إلع عع.مصلعأتع جلاععهن ياه ععلاعي ععيا ا عولينعيًععنع أتع  ععامع
 هييىع هيييوعنعفيييإلعريينيعهاالسيييةنع نعلييي ةعا يييا ا ععهن يياه ععلاعييي ع جيييااع يييإلع ع
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عمصلهةعنعو هوعكال ع م اعههمسةءععأللةالععو منمع:ع انع ال اع لعحىتع  ةهاع
يفعخهيي عىلعك ييةع عييا عرلعايي هوعنعفمميينمع:عالجيييعغة  ييوع ييها  عفيي نععه ةهيياعيفع

.مة،يييلععهسيييها  عع. ييياو  عههيييلع الييياعخمهنديييةىعىلعه يييلهوع هيييىعىلع جيييةقععيييلعع
عخت ىعه هوعو اه ع اع عنعوجمااع إلع ععمصلكعأتع جلاعه خلععهن اه عحهً يةع
لل يييًلععوابح  يييةعخعألنععه ة ييي عأتع ييي رععهن ييياه عنعفييي ً ععأتايييلععيييلععهم ييياعحامئييي  عيفع
 ييإلع عع.مة،ييلعوعييا ا ععهن ييةئ عنعههييلع  ععامععهييلها ععه ييا اععهصيينابع هييىع

 ععيلع لي ع يإلع ععه ة ي عف ي عع هيننعخمصنً،يةعهنحيلخلعفمي ععيلعحهييع ابح ععجاع
ه خلععهمة ليعكةهه ىلعإل،إلسع عىععه نيعوعهه ىلعإلالمية ععهيمة عع.جصينع ععيلع
ع ههي عنعوكي ىلععهالي ع هيىع ههيزعوعههيي ىلعيفععجياىلعنعك يةعيفععألاهي عف ميةعلييةيع

ةئ عوهيي عععههي ىلععيشع اليزعحياع عه نماي عهي خلعع.مة،يلعنعفة.مة،يلعهميةعايارىععهن ي
 هيييىعخيييإل ععأل،ييي عنعوههيييلعاجيييضع هييي ععهجهييييعمحييي عهةيييظععههييي ىلعهميييةع هييييىع
عه جييا ضعأتعحماميي ععههيي ىلعنعوعه جييا ضعريينيععييشععجةليي ع هاييزعنعفجهييىعهيي ععف يي خلع
عهةياوهعأتع عييهةمعفا ييةعنعوع.مصييناع نعهيي خلععهمنع يلع ييلخ عحتيياعدة ييليععهن ييةئ ع

ع ةع حهة عع.مة،لعنعوىلع جةقع  هيعل
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع



 

                                              -239- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

ع
ع
ع
ع
ع
ع

 القاعدة السادسة واألربعون، والسابعة واألربعونع
األصل في العبادات الحظر والتوقيف واألصل في العادات 

                                                                                                                         (1)الحـل واإلباحـة
 

 مان كل العظمة ، مهمان كل األهمية .وهذان أصالن عظي

ف ينعخيةإعا يةىلععهج يةاعىعنعو هيوعألاليزععيلعع. ميارععفأمن األصل األول :
 ملع ه ععهسم عوعل ة  ع نععهجمنمعأتع س م عوارعكعع. اوهع هىعولزععه ةصيا ع
وهيي هوععح ةليياععه  ييا  ع قع ر ييةمععها يي عو الييلعمععهه ييععنعحييىتع جافيينعععهمييية ع

 عوعهج هاي ع هييىعوليييزععه ةصايي عف جيععىلععها ي عو اليلمععهه ييععنعا ياعئج يععهجمل ي
عه ظعخ يعىلعازععها يةه ععو خاهيع  لعع– هازععهصإليعوعهسإل عع–فلو يعالنسع

و ك  عازععهمج  عو ابنعازععلج ععهنعضن عنعوهنأتعىلععععها ي ع.يةع افياععه  يا  ع
صيييا ع ايييًلععنعوه   لييياعيفعظه يييةىععيييةعرييينيععه ج يييلعايييزعهللعوعيييةعأتعرييينيع هيييىععه ة

عل  عوعهضإله عوه هوعععنتعىلع هىععه  يا  عأباليزعاجيععفيا يعر ينأتًععيلع الةسي يع
  همييىع أتععييلعد يي عهيي عععها يينمعنعفييإلعريينيععنع  عع هيييعهيي ععفهيياجهيع نععه ييا ج عأت

                                                        

ََُ القنعَِ تِ ل يف القنعِ  اِنما  عشن الان ق    ويف القنعِ  الث ثون الان ق    فلو   (1)
 مج   الث ث يف َنعِ  واكَِ .
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فيإلعرينيعألحيل ع نعريكهععيلع ميلعالةسيزعدينأتًععععه ج لعهللع أتع ةعليةءعايزععها ينم
فجيييإلًعو مييينمعهييي عع  يييةايعنعفةهج يييةايععجمةهيييةع هيييىععهيييلها ععه يييا اعوأتع يييلخ عع و

ههجميييي عيفعأت اسيييي ةع اييييًلععفييييةجإلمععييييةع حهييييزعىلعور يييينهزعنعوعجيييياع ععييييةعحاعييييزعىلع
ع اليزع  يةايععور نهزعنعوعهل لععة عا زعىلعور نهزعنعف يلععا يىع نعيفعفجي ع وعدينم 

عهج يييةاعىع أتععيييلعد ييي ععه يييةرهعفميييي عنع  همييييىعع ةه ميييةخلعابهيييلها عع.و ييياع يييةعنعفيييإل
وا هوع جهيعحمام ععهج ةايعوحمام ععه ل  عنعفةه ل  عهياععخيكعهععياءع ج ميلع اليزع

نعوايييزع جهييييع نعابىلععهج يييةاعىعابىلعضيييا عع(1) مييياىلع قعىلع جيييةقعوأتعاهاييي ع هايييز
 هيييىععأل وعقعععندييين ع هيييىعو ييينىععهيييلها عفمييي عأتع هيييىععألهييينعءعوعهجمييينمعنعوأت

مهايييلعع.ماييياعنع وععأت  نسيييةنععهم ييابعنعوأتع هيييىععه نسييينيعوعه م يييابع هييىععه عوأت
و منةعع مةهةع هىععهلها ععه ا اععهصنابعنعو ه ععهسم عا ما اع هوعف هنيع مةهننع
ابىلععه ل  عو سلوالزع ًلعع ه ةًعنعف ةعظ اىععه لهع أتعابه ةه ع لعه عععأل،ي ع

اجيييضععه يييلهععهييي ع ةجه يييةعععهج يييايعنعوأتايييلع نع ال يييزع هيييىع عيييا عع ييييعليييًلععوهييينع ن
ع.  ل  عدلع هننع ،ن ةعاثا  عابهه ةىلعوعهسم عوههلععخكهعع.  ل  عفا ةعدايًلعع وع
عيييا ًةع وع،ييية علل يييليعملع يييلمع ها يييةععهيييلها عفييي  عع الهييياىع هيييا يع هيييوععح جييينعع

َل  هلا   هاوعابألاه ععه ع و اع ، ععهج ةايعكةأل كةرععل ة ا ععوإلًعف الوع  عع
والااااااُاّينيُ هللا ّيثاااااا ا  ع( وعأتع مييييييا عديييييينمعىلع:ععَاااااانلوا لااااااك :لعهيييييي خلعال يييييي عع:

وحننهييةععييلعععلىععهلعهيي ع هييىعع)عااّياانوا هللا اّياان ا ّيثاا  اع(ودنهييزع:عع)عوالااُاّينات
 نععهج ةايعدلع هننعع او  ععفقل هل  :عا ا ع ، ععه كاعنعف  ععدةهنععهوع هوع

 ييةجع قعاهايي علل ييلعوأتعأب،يه ةعامن يي عان،يية ةعنع ظع نعهيي عععهن،يي ععلل ييلعل
نعفةألاهي ععهي ع و ياع ،يي ععهج يةايععييياءعنعع ه ةيىعفايزع جيااععألاهي عع.و  ي عأل،يهز

                                                        

 لو َيل " الل اِ هلل مبن م يشنع  " ليشتل ا رتاع ال اند  مُ أهنه ن وتْي  صفل ن .  (1)
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ععجيينيععيياءع خياعنعفإلاييلععيلعاهايي عيعئييلع و ياعهيي عععهن،يي ع وفجه يةع هييىعو،ي  
اجامزعخعألنع ، ععهج ةايع ينداةاعوكي هوعكاةا  يةعوعياو  ةع نداةاي عك يةع ميل عهميةع

وععو عدنهمةع نعاها ععه نايعأتع س ةةاععميزععهمجة ي عخعألنعيفعاجضععهمنع لعو ه
عه نايععاءعوعهمجة  ععاءع خياعنعاي عأتايلععيلعاهاي ع خياع يلمع هيىععهمجة ي ع

عهيي كاععل يية اعال ييي عأتععفقولناان :وأتع ه ةييىع جييااعاهايي ععه نييايعفهيي هوعهميييةع
جيإع نعفجهييزعالجيإعايزععيلعحايععكناليزع كياًعع  ععكةالياع هةةظيزعأتع ي ورعفا يةعو منيةعال

هبييي خلععهصييية عهييينععه ل ييي عودييي ع هيييىع هيييونعفجهايييوععه ةا ييي عاييينيع اهييي عع ييياو ا ع
ععه اءعو اه ع  مة  ةع هىع،ة  ععجام نعف  عععلعانحا ععأل، ععألومعل

ع-وهللععج يلعع-ف ينعيفععهجيةاعىعفةه ييةىلعفا يةععة ينسع وأمن األصل الثني :
عهميية عو جييةرفنعع ها ييةععييلعوهيينعخةضييشعأل يياع ععهميية عنعفهيي ع ييةايععال  يياىعايينيع

ع وع كييي ع وععييياىلع وعغريهيييةععيييلعع.ه ن يييةىعوع.ةاوعيييةىعوحننهيييةعنع ع وعدييينم  فجييي  
فةأل، عفا ةععج عوعإلابح عههلعه خلععإلابح ععماليع يةع  ععملعختيةه عهي خلععهجيةايع
اهييياإلًععيييا ًاةعفييي نعخةهةييياععهيييلها عف ييياع يييةايع اعييي عريييعع الهةرهيييةعنع عييييةع  ععملع

،يي ععه ن ييج ع هييىععهميية عنعفييإلعريينيعألحييل عكييةئل ععييلعكييةنع نعختييةه عاهيياإلًعفةأل
 ضييا ع هييىععهميية عفا ييةعع  ييةاوخلعو جييةرفنعع هاييزع أتعاييلها عنعو اليياع ييا ععخييي إل ع

نع ظععأن ال اااند  ةكتااا عهمييية ععيييلعدليييا ع قعدليييا عنعاييي ع نععيييلعدنع يييلععه يييا ج ع
ىعيفعاجيضععضيع خخ ععألحهة ععه ا ا عاميةًءع هيىععهجيةاعىعع. مياريع ميلهيعنعك ية

عهمنع ييلع يييا ععيييلع هيييوعفييإلعرييينيعألحيييل ع نع مهييياع هييىع حيييل ععيييةعع  يييةاخلع أتع  عع
خييةه ععهييلها ععه يييا اعنعف يي عنععأل،يييإلنععهج ا ييةنع يييلخإلنعيفعمجاييشعلنعاليييعع
حاييةيععإلالسييةنعخعألالييزعع مهييععيفع ييةايع وعيفع  ييةايعنعفةهج ييةاعىعابهبييةع يينداةاع أتع

وإليااك   اا  الفاانوع هللععج ييلعوع.ميي عنعاييلها عوعهجييةاعىعابهبييةععة يينسع أتعاييلها عوع
 على َُيُ األصلا ليل   لك مِى أتث مهن يف انانئل الفق ي  :
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عأل كيةرععل ة اي ع   هي ع النع  يةعكه يةععيلععه يلهعاب   يةرع،يةةهتةععفتن ن :
نعا عو حاةاًنعاب   يةرع هةةظ يةع  ًضيةعخعألهنييع ج ميلونع هنيةع  يةايعههيلعهيا ع ها يةع

عيفععهج ةاعىععه ندا ع أتعالها علاها عنعوعأل، ع
عهلنع عحنمععهم ينرعنعاي عومجايشععيةع ةجهيزع  يةاععهم ينرع ميلهةععيلععومن ن :

نعوعه مييييةءع ها ييييةعنعوعهميييي رع ييييةعنعوعهسييييجناع ها ييييةعنعوعألخيييي ععييييلع اعهبييييةعع  يييياعل ة
وعه  كعهبةعنعوعه ابع ملهةعوغريع هوعنعك ع هوععلععه لهعع.ةضا ع قع ج ا  يةع

 هيةع ووييةاًنع ج يلععيلعاونعىلعنعوفة هنهيةع ج ميلونع هنيةع  يةاعىعوملعس ينعععع قععختة
 ها ييةعاييلها ععييا اعنعف يياع ً ععاييلهعواجضيي ةععيياكع كيي عخعألنععهج ييةاعىع نداةايي ع

ع هىععهلها ععهصنابعل
 نعاجضععهمة ع  ععفاغععلععهصيإليعع.ه ناي عنعف اليزع سيجلع يجليععومن ن :

جليعال يي عخعألالييزع ج مييلع هنييةع  ةاينوعهج ييةاعىعوعحييليععع افييشعر  ييزعنعوهيي خلععهسيي
 نداةا ع هىععهلها عنعوملعسىععهيلها ععهصينابعا يا ا عهي خلععهسيجليعلعواجضي يع
 ميينمع مييلعديينمععإلعيية ع:ع)ع لكعالج ييلعو لكعالسيي جنيع(عع يي جمةعابهللعنعوهيي عععهميينمع

حييلخلعنعديينمعأتعغ ييةرع هاييزععييلعانحايي عهة ييزعنعفيي نعع.سييهيععييلعنرعابأت يي جةال عابهللعوع
ههييلعختصيياصعدنهييزعيفعهيي عععهنديياعخة،يي عهيينععه ل يي عهجييل ععهييلها عنعوهيي عععييلع

عمجه ععهج ةاعىعع. او  عأب،ه ةعع. من  عان،ة ةعل
خعععه ج لعهللعابه س ابعابهس ن عنعأتعاها ع هازعف ينععيلعمجهي ععه يلهعومن ن :

عوألنعيفععه س ابعهبةعع ةهب عهه   ل  ععلععهصنفا عوغريهيعل
ه ععهصهنعىعع. ك ي عنعكةألهةاي عنعوعهاغةئيععنعو،يإليععه سيةاابعمجعومن ن :

نعوغريهييةعكوييرييعلييًلععكه ييةععييلعمجهيي ععه ييلهعهجييل عو يينىععهييلها ععه ييا اععهصيينابع
ع  او ا  ةعنعوعهج ةاعىعع مةهةع هىععه ندا عل



 

                                              -243- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

ععيييلععأليعمييي عنع وععهيييةنععيييلععألعهمييي ع وعليييةعشعيفع هيييوع نعختصييياصعيعيييةن 
ع ةج عفا ع وعدنم  زعاونعغيريخلعف اليزعل يةجع قعاهاي ععيا اع،ينابعنعو أتعف ينعاةج  

عال  عخعألنععأل، عيفععهج ةايععج اعوعه ندا عل
 نععلععهجةاعىع ملانع نعه  ععه كيعوعهونىلععلععه ج  عوعه ل لعنععومن ن :

وك  ععها  ع ملعغريانععلععه ج  ع  ًضةعنعوك ع هوع يةئ عأتع مهياعخعألاليزععيلع
ع عاهاإلًععا ًاةعلابىلععهجةاعىعوملعختةه

 نععييلععهجييةايع مييلانعيفعهاهيي ععهييلوعجع وعد هييزع انريععه ايياعاب.صييةاابععومن اان :
عههورييع  إلاًنعو ظ ةرًععههةاسعوعهساورعنعوه ععأتعأب عازعا عهنععلع  إلنععهمهةسع
ع.يلعنرعايزععييا ةًع  ععملع هيلعفاييزع  ياع عوأتع لهيعععهييلها ع هيىعليينعيخلعخعألاليزععييلع

علع(1)مجه ععهجةاعى
ه  ععهجمةمع ملانععلعمجه ععهجةاعىععه عملعختةه ععهيلها ععه يا اععومن ن :

نعفةأل، عفازععج عوعإلابح عنعوعه ضاا ع هىععهمة عيفععو عه ععجمةاليععههصينعىلع
عل

وعهةاوهعكورييعلًلععنعو منةععهنعلعع هاوع نع ةاقعاينيعابىلععهج يةاعىعواينيع
 ينعيععه ج يلعايزعنعو  يابعكي ع يةاي عملعابىلععهجةاعىعنعف  ميشعكي ععيةعملعسىععهيلها ع

وهي ع جيا ع يةاًيع ميلانعختيةه ععهيلها عحيىتععفذن َل  :ختةه عاهاإلًع،ناًنةعلع
عحن رععم ةع 

الجييا ععههوييريععييلع هييوعنعوهيينع ه مييةعالجييلاهةعهلييةمعامييةعع.ميية عنععفااناوا  :
عههلعأتعأب عا كاعاجض ةععلعابىلععإلعةريع:
نعععهجيلعءعيفعااياعع.اياع وع حيلع دةرايزعف  ةععال  اع ملانع ةايععأتل  ةهعيف

                                                        

 إاا م يكُ في  إهناف .  ل َو مُ إع ن النكنح انأمور    شنعن    (1)
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وختصاصعوداعههجلعءعنعو،مشع ه عع.ااععهلجية عههضيان عنعو يةايععه نيةكيع قع
عهسهن عوعأل اع ععهم ها عوعهكعفشع قععةع س ننعابهجةرفنيعو ككيننععليةكيععه يا ا ع

يولي ععنعو ةايععصةفن ععألدةرىلعهما  يةهتيععيلععهمسيةءعكةامي ععهجييعوعامي ععخليةمعنع و
عألخعوعخلهييينيعهبيييةعنعو يييةايععججييياع هيييىععهما  ييي عوعمج يييةععيييلععهيييلوعجع أتعايييزعنعوهييينع
خةهةاع وعخةه عوها ةعويول يةعا يريخلعحصيهاععههينعرثعو يةوععهيلعةءعنعو يةايع
ه  ععه عدشعععه علص عهبةععلععهة م ع   يععلعك  ععهنلزعوغريهةعكويريعليًلععنع

ه  ااييلعايينيععهج ييةايعوعه ل يي عنعوايينيعواة  ييوع يي  لععأل،ييهنيعف الييزع سيي  ع هاييوعع
ععهجةايععلةئليعوعهجةايعع. من  علعوىلعع.نف عوع ةاظعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              -245- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

 
 
 

 القاعدة الثامنة واألربعون
 القصـود في العقـود معتـبرة

 م ياعع الزع  عع اا عع صةنع مًلععف الزعأتعوم ننَن :و س ىعدة ليععهجمناعنع
ع. جةديييلعنعنعو منيييةع م ييياع قععمة،يييلهيععجماماييي ععيييلع قععألهةيييةلععهييي ع سييي ج ه ةع

عههيييإل ععهييي ع هةيييظعايييزعحييينيععهجميييلعخعألنعع.مصيييناعابهجميييناعهييينععجمةهيييةعنعوهيييا ع
عههةيييظعوأتععهصيييا  عع.سييي ج ه عنعفةألهةيييةلع  ععكةالييياع يييمصع هيييىععييياءعوع.مة،يييلع
وعه نع ععوعهماةىعوعجمةئ ع هىععاءع خياعفملياسععههةيظعوالج ي عاب.مصيلعنعوعيلع

لااععصييةارععه ييا ج عوعنعراهيييةع  يينيعهييزع نععه ييةرهع ه يييىععألهةييةلععهيي عملع مصيييلع يي
ع.يييي ههيععجةالا ييييةعنعايييي عليييياىع هييييىعغييييريعدصييييل ععمييييزعكةهمييييةئيعوعهمة يييياعوعهسييييهاعنع
وعلةهييييي عوع.هييييياخلعوع. ليييييأععيييييلععيييييليععهةييييياسع وععه ضيييييعع وعع.يييييااعوحنييييينهيعلع

عهه ييع الياع  ييلظعع هةياععيلعديةمععييلععيليعفاحيزعااعحه ييزعاجيلع ل يزععم ييةع:ع)عومل
نعو يي ععراععو انعراييوع(عفهايي ع ج يي ععألهةييةلععهيي ع ملييشعأبنععيياعاعدةئه ييةعخإلف يية

عيي ةايعع.مييةفمنيعوو،يية يعابخلييلعهعوعههيي ىلعوعأت يي  لعءعو ع يييع هييىع هنيييع منهييننع
أبفنعه يععةعها عيفعدهنهبيعنعو نعانع م يعختةه عظنعهاهيعنعو  ع جةقععيلع مينمع

 هيييوع ميييلخلععيييلع كييي عع.مييياعنعوهجيييلععها يييناع  ع ن يييهنععععيييةعأتع ةجييي عنعو خييي ع ن
يفععاصنريع ملععه ايشع هيىععيةعحاعيزع هيا يع قع كي ع ميزعنعوديلعهجيلعر ينمعىلع

عخل يياع ة،يياهةعوعج صيياهةعنعوعييلعع.جهيين ع نععهجة،ييياع منييةع صيياع م ًييةعنعوههييلع.يييةعع
هةة يليعنعكةالاعالا زع منةعهاعحتصا ععخل اعملع مةجزعظيةهاع صياخلعنعو نعي عاما يزعع
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ف يلع يلااع هيوع هييع هً يةع مامييًاةع نععه يا ج ععيةع  هياععهم ياعيفععمة،يلععألديينعمع
وعألفجةمعنو نععلععد صاع هىععهم اع قعظنعهاععألهةةلعفم عف الزعديلعلهي ععجياع ع
ولا ععجإلمعو مصاععه ةملعو جاميزع هيىعظه يزعنعو صينبععهةة يلع ً ععفة.مة،يلع يةع

وهياععأل،ي عو منيةعلجي ععههةيظععجي ًعع م يةعنعفي  عععخ هي ععلنعك ريعيفععه ا ج عنع
ععج ةعدلعمةهةع هازعل

 وأدل  ََُ القنعِ  ال كِّن هلن مُ الكلن  والان  :
َُّ يف َالَاَك ع(دنهزع جيةقع:ععفتُ الك : ََ َُّ أَك   َ َندَب  ظعيفعيعيلععهجيليعع)َو ا   ولَلا   

خةضيييشعهاضيييىععهيييلوجعنعههيييلعىلعوهييي عع ميييلععهالجييي عوهيينعع)عإْن أرَاد وا إْصاا ك نع(
 جةقععا ع هوعورعايععإل،إلسعاونعدصيلععإلضياعرعنعفجهي ع حماي ععهيلوجعاالجي ع
يول يييزعورعايععإل،يييإلسعنعو ة ييييععميييزع نععهيييلوجع  ععظ ييياىععميييزعدييياعئلع يييلمع هيييىع

 هيلععميزعنعوهي ععاليصعع رعا زعابهالج عجمااععإلضياعرعالول يزع اليزع ميشععيلع هيوعوأت
ع.مة،لعل،ا بعيفعع   ةرعع

 يي كاعنعيفعع:ع)عهجييلعىلععلهيي عوعلهيي عهييزع(ععييشع نعع. جةدييل لعأتعدنهييزععومن اان :
 هةةظ  ييةععه نهايي عنعو منييةع يي كاعنع هةييةلععهمهييةسعع.جاوفيي عنعههييلع.ييةعكييةنعع.مصييناع
علعه عععهجملعجمااعحتها عع.لهم ععه ةئلعابهيوإلثعهلول يةع ينعإلع مة،يل ةعلعف ينع

سعههلعيفععه ة لعوع.مة،لع ملعحتها عفنهييع ها  يةعابههجمي عيفععه ةهاع ملعالهةع
عههم اع قععمة،ل ةعنعاةع لمع هىع نععأت   ةرعيفععهجمناع منةعهنعع.مة،لعل

يفعحييييل عع لعها ييييايع:ع)ععيييييلع ييييلوجعععييييا يعاصييييلعقع مييييينظع نععدنهييييزععومن اااان :
عنعوعييلع اعنعا مًييةع ميينظع نعأتع مضييازعف يينع ييعأت (عورو ععةرق خا ييزع ها ييةعف يينعيعن 

ها يايع  ًضيةع:ع)ععيلع خي ع عينعمععهمية ع ا يلع اعءهييةع ا عععه  يةرظععيلعحيل عع ل
(عفييلاللمععهمييةكبععهيي ظع ميينظع نعأتععىلع مييزعنعوعييلع خيي هةع ا ييلع  إلف ييةع  هةييزعىل



 

                                              -247- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

 يخاظععهصييلعقع.مهنح ييزع اللهييزععملهيي ععهييلع عخعألنععهييلع ع سيي ن ععهةيياجعاييإلع ييناع
عه ةهاعنعههلعابهم اع قعالا زعودصلخلعحهيع هازعععشع نع،نريععهجملع،نان عيف

اييي هوعنعوعهييي ظعسخييي ع عييينعمععهمييية عاجميييلععمةرضييي ع وعغيييريخلعو ا يييلع نعأتع خا  يييةع
 هييا يعف الييزعهبيي خلععهمايي ع ييةرقعخعألنععهسييةرقعهيينععهيي ظع سيي ن ع عيينعمععهميية عاييإلع
 ناعوأتعرضًىعععشع نع،نريععهجملعيفععه ةهاع هنةع ملعا يلع وععمةرضي عههيلعملع

عم اع قعجمااععههةظعوع. ىنعنعو منةعال اع قعع.مصلعوع.جىنعوعه ة ععل 
:ع)ع منيييةععأل  يييةمعابهمايييةىعو منيييةعههييي عععيييا ععيييةعالييين ع(عف ييينيعيفععدنهيييزععومن ااان :

عل ه ععألوقع نععهج  عأتع مشع أتعابهما عو  ععأتع هننع  ي ع أتعاماي عنعععاينيعيفع
  هييييزع أتععييييةعالييييينعخلعنعوهييي عع جيييييععهج يييةاعىعععل هييي ععهوةالاييي ع نععهجةعييي عهيييا عهييييزععييييل

وع.جيةعإلىعوعأل يةنعوعهمي ورعو يةئاععهجمييناعوعألفجيةمعنعف يلعالين عاج هيزععيائةًعف اليزع
ع منةعلص عهزععةعالنعخلعولهيع هازع م ضةخلعل

وَاو ف  عع هيعه ععفميلع وينرعيفعاجيضععأل هيةنع عيهةمع هيىعهي خلععهمة يليع
 ييييةعأتوريهييييةعيفع،ييين ععهجمييييناعوعألديييينعمعوعألفجييييةمع اليييي يعدييييارنع نعع.مة،يييلععَاااوهل  :

والإلهنيةعوحتهاه ييةعوحتا  ييةععوحه يي يع هييىععهمية عاب   ييةرعالاييةهتيعوعمة،ييلهيعوحنييلع
اب  ماعءععألاه ععه ا ا ع لعع.مشععه ية ععيلععجهييع هيىععهمية عابهم ياع قع ياعئاهيع

 هييي ععهسيييم عخعألهنيييةععيييلعمجهييي ععه ايييعععهييي ظعأتع جه يييزع أتعىلع جيييةقعوعيييلع ،ييينمع
:ع)ععوعل ة  ع المةعحنهيع هيىععه ينعهاعوالي رععهسياعئاع قعىلع جيةقعنعوديةمععهمي ع

  عملع وعاع نع الميعع يلعدهينىلععهمية عوأتع عي عالينهنيع(عو  يعع هيىع  يةع عايلع
ي لع.ةعد  ععه ظعديةمع:عأتع هيزع أتعىلععيشع نعظيةهاخلع يلمع هيىع اليزع منيةعدة يةعخنفًيةع

ألعياع عيياعاب ييإعوكيةنععييلعنرًعع نعلهييع هاييزع يةعظ يياععمييزععيلععهسييإلسعههيلعهيي ععع
:ع)ع منييةع دضيياعامنيينععييةع مسييشع(عع- هاييزععهصييإليعوعهسييإل عع–و هيي ع مييزعنعودييةمع



 

                                              -248- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

وكةنعلهيع هىعع.مةفمنيع ةع   اععم يعوأتع  جيااع.يةع  لمناليزععيلععههةياعو ياأع
هيييىععهمييية ع يييةععهمصيييلعنعفة.مة،يييلع عاهيييةع قعىلع جيييةقعوحنيييلععيييلعنرونع نعحنهييييع 

هيي عع ييخعمععأَااول : عع   يياععييم يعنعفهايي ع منهييننع نععهمصييناعيفععهجمييناععج يي ي
الجيع نععألاه ععه ع كامنهيةعأتعغ يةرع ها يةعوااوا  علي  أن يقنل : ع يعلالعنع

،ن عوأتعع  لأتأتًعف هنةع ةالع نعع.مة،لعوعهماةىع منةع جه  ةعىلعوحلخلعأتععيا وع
هيينعليي عو ييإلعههييلع هيياهيع نع م يياوعع قع اه مييةعفيي نعفا ييةععهييزعو الييزعأتع جه  ييةع أت

 كييي عاأتهييي ع هيييىعع   يييةرعع.مة،يييلعيفععجهييييع هيييىع ،ييينةهبةعنعفنامئييي  عأتايييلععيييلع
عل شعانيعه خلععألاه عنع  إعانيععألاهي ععهي عجتجي عهه مة،يلع   ييععألوياعيفعحي ع

عع.مة،ييلععه ياءعوحاع يزعو،ين زعوفسيةاخلعواينيععألاهيي ععهي ع يلمع هيىع نععهم ياعيف
وعهماةىع منةعهنعهللعوحلخلعنعودلع لةىلع م ةععالععهمايع مج علنعىلعو انع الم عهيوع

عألهةييةلع منييةعوضييجاعههلأتهيي ع هييىععييةعيفععهمةيين عنعفيي  عع رعاععفااأَول :عه صييزعنع
يفعالةسزعاهة زعور عع هيىع هيوععإلرعاعىعع حلععمةععاًئةععلع خازع افزع اعاخلعوعة

هةيييةلعنعوعه يييةرهععجهيييايعملع ا يييعععألحهييية ع هيييىعوع.مة،يييلع حهةع يييةعانع يييل ععأل
ع.يية ع وعفجيي   يفععهصيينابععييلعحييل عع لععجمييااععييةعيفععهمةيين ععييلعغييريعاأتهيي عديينم 

حيلواعايزع الةسي ةععيةععها ايععافنً ةع:ع)ع نعىلع  ةركعو جةقعجتةويعيلع لع عي ععية
ع.ي ههيععملع ج  ع وع  ههيع(عوك ععملع ا عععألحهة ع هىعجمااع هةيةلععيشععهجهييعأبن

هبةعملع يااععجةالا يةعوملعلي عهبيةع هً يةعنعايلها ع اليزعملع ا يععحهييً ةع هيىعكيإل ععهميةئيع
عوعهمة اعوع. لأعوع.هاخلعوعهسهاعنعوعه ض ةنعنعو اه ع هوعع  نريععجاوف ل

 فنعل  أن األلفنظ ث ث  :عإاا علت  الك
  يي ععهاميينيعع نع   يياععلةاميي ععهمصييلعههةييظعوهه  يينرععاع ييعع م  يياع قععاععاألول :

و ميييإلءععخلهيي عف اليييزعحامئيي  عريييععمحيي عكإلعيييزععكهيييإل عىلع جييةقعوكيييإل عر يينهزع
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 هىعظةهاخلعنع  إع  ععدصلعع. ههيع.جيىنععههيإل عف اليزعريععمحهيزع هيىعظيةهاخلعوأتع
رنيع  ةمع هةةظيزعنعاي عحت ي ع هيىععجةالا يةعوحمةئم يةععهه ن ي عوهي ععحي عأتع ميةيهع

عفازع ةملعل
الجهييعحنيلع هييععهامينيع حاييةاًنع وعا ه ي ععه يلع نعع.ي هةظعهبيةعأتع ا يلع هةيةلععالثني :

 عةع نعالجهيع الزعها ععا ًلعع.م ضيةهةعوأتعه يريخلعنععوَو َوعنن :عجمةهةعوحمام  ةعنع
كهييإل ععهمييةئيعععفاانألولو عييةع نعالجهيييع الييزعهييا ععا ييًلعع.م ضييةهةعوههمييزع ا ييلعغييريخلعنع

ععوالثااني :زععه ضييععوعهسييهاعوع.هيياخلعنعوع. لييأعوعهمة يياعوع مييننعوعييلعععيي لع هايي
 ي يعأبهةييةظ يعخعألالميةعالجهيييععكية.جااعوع.يينر وظعوع.ه يلعوع. ييلومعلعف يخأتءعأتعييوعأت
نعويفع هيوعاليلعهع ميلععهي جضعع وع  هعع هىعظممةع هنييعملع ا يلوععحمةئم يةعوعجةالا ية

عههلعه ععهنععهاعلبعل
هبيةع رعايعغيريعحمام  يةعنع هةيةلع م ضياع حهةًعيةعههيلعظ ياععيلعع.ي هةظع الثنلال :

  يييإع نععييينعهلععجييييةمعودييياعئلععهنعدجيييي ع ن،يييهمةع قععهامييينيع حاييييةاًنع وعغه ييي ععه ييييلع
 حايةاًنع قع نعع.يي هةظعهبييةععييةع رعاعحمام  ييةعوأتععجمةهييةعو منييةع رعاععيياًئةع خيياعنعف يي ع

 ع  عهه مصيناععحامئ  ععهج يعا نعهاععألهةةلعو نعظ اىعع.مة،لعوعهمايةىعخبإلف ية
هماييةىعأتوييريع نلييعععأته ةييةىع ها ييةعوعاع ييةيعلةال  ييةع عهيي ععهيينع يي عرحةهمييةعيفعوع

ه خلععهمة ليعنعفمنلع منةعالج  ععألهةةلع هىعظةهاهيةع  ععملع   ياععهمايةىعخبإلف يةع
 عيةع  ععظ ياىعخبإلف يةعفيإلعنعوهيي ععهينعوليزععل يشعايينيععألاهي عع. ملعي عوهينعمجييشع

عحسلعلًلععنعوىلع  هيعل
 
 

   الفانوع الات تااا أن القِّاود يف ال قاود م لاو  فاأَول وإليك اآلن  
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ع:
عيييلعععييك ع يييإلًحةعيفعف مييي عنعفييي نعكيييةنع مصيييلعايييزع  ةالييي عويلععألعييياع هيييىععمن ااان :

  ةةئ ييةعوعهم ييةمععجييزعف يي عععييللنرع هييىعهيي خلععهمايي عنعو نعكييةنع مصييلعا يياعئزعد يي ع
ههييلععخ هيي عع.سييه نيعاييزعظهيييً ةعو ييلوعاًنعف يينععييليورععييشع نع،يينريععه اييشعوعحييليع

عابخ إل عع.مة،لعل
عييلعععييك علةر يي ع ميينظع نع هييننع.نكهييزعف هنييةعحتييا ع هييىعع. ييكظعنعو نععومن اان :

الين ع هنيةعهيزعف هنيةعحتي عهيزعنععييشع نع،ينريععه ايشعوعحيليعههيلععخ هةياعحيإلًعوحاعيي ع
عابخ إل عع.مة،لعوعه نع ععل

 عفيي نعلييةءععه ييةئشع  ععاب ييزععيياًئةعوععييك عع. ييكظع نعهييزععخلاييةرععييليع ييمعومن اان :
ابهو لعيفعه خلعع.ليععالةسخععه اشعااممةنف  عع،نر زعاايشعوخايةرععيا عههميزعحياع عخع
ألنعحمام ييزع الييزعدييااعليياعالةًجييةعخعألالييزع  لييةخلع ييلععهييلعرع هييىع الييزعدييااعو ييهلع
عليياع اعرخلعهيي خلعع.ييليعوهيينعأتع مصييلعحماميي ععه اييشعف يينعدييااعليياعالةًجييةعوكيي عديياا 

عالةًجةعف نعرابعل
ععه نها عو مل ع ةا جزعيفععألاه علعالهةسعومن ن :
اايييشععهجامييي عفييي نعظيييةهاخلع اليييزعاايييشعأبهةيييةلععه ايييشعوعييياو زعع.ج ييي يعههميييزعحييياع عال ييياًعع قععومن ااان :

عمة،ييلعع. جةدييل لنعفةه ييةئشع ا ييلععه ن،يي ع قععهييللايععهاان يي عهبيي عععهجمييلعفنييا ععييلع ليي عهيي عع
ع هنةعارعهيعالرعهيعاام  ةع هج ع لعهمصلععهةة لنعفنمام  ة

عه ييييا وع  عع هييييل ععمصييييزعه ييييريععييييا هزعو مصييييلعايييي هوع الييييةمعحيييي ععومن اااان :
أتع سم عوه ا هزععه ةج عفازععشع نععه ةهاع نعه عع ملعه ي عههيلععف الزععه ةج 
ععلعالا زعودصلخلع رعايعع.ضةريع ةعهمةخلعامماضعدصلخلنعو هىع هوعفم لع.ةعظ ا
عهصيييينريعوعألهةييييةلعفيييي نعع- ظعافييييشععهجييييناعع-ععييييكع ععهويييينعىلعيفعع  يييي ععومن اااان :

 مضاع هنةعه  عههم ةعيفعحمام  ةع هنةعااشعف لخ ع حهة ععه اشعو هىع هوعفمي نع
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عوىلع  هيعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القاعدة التاسعة واألربعون
 من ال يعتبر رضاه لفسخ عقٍد أ و َحلِه ال يعتبر علمه به
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وع نععهجميييييناععييييييلعحاييييييععهلوع يييييةعو لعييييييزع ممسيييييييع قعوإلوييييي ع دسيييييية عو هيييييي
عابأت  ماعءع:ع
 مناعأتيع ععلعكإلععهلافنيعحباععأتع س لاشع حل ةعفسي  ةع أتععاألول :

ااضيييةعععخييياعكجميييلععه ايييشعاجيييلعهلوعيييزعوعإلليييةريعوعهسيييهيعوحننهيييةعنعف ييي خلع ميييناع  عع
نعع ييي  هلع حيييلععهليييافنيععيييلعفسييي  ةع أتع  ععرضييياععهليييا عععخييياعهلعييياعف اليييزعأت

ليعنعوحه  ييةععههييلو ععييلععلييةال نيعوأتعف يي خلععهجمييناعأتع ييلخ ععجمييةعيفعهيي خلععهمة يي
ع ةسخع أتعااضة ةعل

 ميييناعليييةئليععيييلعد ييي ععهليييافنيعكها  يييةعنعحبايييععرييينيعههييي عوعحيييل ععالثاااني :
عم  ةعفس  ةععىتععةءعوأتع  ك عهةس  ةعرضةععهلا عععخياعكةهنكةهي عوعلجةهي ع

وهينعملعوعهنا ج عوعهجةر  عفاجنيعهه عوعحل ععلععهلافنيعفسخعه عععهجملععىتع حعع
ع ااع،ةح زعل
 مييناعأتيعيي عيفعحيي ع حييل ةعلييةئليعيفعحيي عععخيياعنكييةهاهلعف يينععالثنلاال :

أتي عيفعحييي ععهييياعهلعليييةئلعيفعحييي عع.ييياهتلعنعوكييي هوععهمهيييةسعف ييينعأتي ععيييلعل ييي ع
عهلولييي عليييةئلععيييلعل ييي ععهيييلوجعنعوكييي هوععهضييي ةنعوعههةةهييي عف ييياعأتيعييي عيفعحييي ع

كيي هوععه اييشعيفعحيي ععييلعهييزععههةايي عوعهضييةعلعلييةئليععييلعل يي ع،ييةحعععجيي عنعوع
خاييةرععه يييا عف اليييزعلييةئلعيفعحميييزعأتي عيفعحييي عععخيياعنعو  ًضيييةععه يييةج عأتيعييي عيفع
حيي ععه ا ييوععه ةئيييشعه مصييزعولييةئليعيفعحي ععييا هزعععخياعوههييي عنعوحهيييعهييي عع
عهمينهععيلععهجمناع الزع سنغع.يلعهينعليةئلعيفعحميزعفسي زع وعحاهويزععيىتععيةءعوهينعملع

عهلا عععخاعفإلعرنيعهزعفس زع وعحهزع أتعااضةع،ةح زعل ااعععخاعو عةعع
  عع ه يياعهيي ععفيية هيع نعهيي خلععهمة ييليع ييلخ عحت  ييةععهميينهععهويية عوعهوةهييعععععععع

ُ  فت ننَاان :عهميينهععألومعنععفميي عأت  نععهجمييناععلييةئليععييلععهلييافنيع وععييلععوكينئاا
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اضييةخلعهييا ع حييل ةعريينيع.ييلعهييزعحيي ععهةسييخع نع ةسيي  ةعوهيينعملع ييااعععخيياعنعف
ا يا عيفع،يين عفسيي  ةع وعحه ييةعنعفيي  ععكييةنعرضييةخلعأتع ج يي عوأتع ييخواعنعفهيي هوع
 ً عع ه زع  ًضةعأتع  يك عوأتع يخواعيفع،ين عفسي  ةعنع هيوعألنععهةسيخع،ينابع

 وياعهي هوعنعفي  ععكيةنعأتع وياعهاضيةخلععو نعملع ااعنع ظع نعٌءعرضاع  عملع ااعفإل
الزع  عع يم عععيكع ععهاضيةعف يلعابىلع ،إًلعفه ة عع  ند عفس  ةع هىع ه زعنعف 

 ييخواع هييوععيياًئةعأتعيفعع وقعأتع  ييك ععهجهيييعألالييزع يينعًءع هيييعابهةسييخع  عملع جهيييعأت
َااُا عهةسييخعوأتعيفععجويي نعنعفهيي ععييلعأتع ج يي عرضييةخلعف الييزعحامئيي  عأتع ج يي ع ه ييزعنع

عفأَول :عَو شنح ََُ القنعِ    وإليك     فنوع ن ك  تل   أّيثن
قعفيي نععهييلوجع  عع هيي عيول ييزعف الييزع جييااع هة ييزعالإلد ييةع مييشععهلييإلعمن اان :

ع ةعييايع يينعًءعرضييااع وعملع اضييىعنعفييةهللعليي عو ييإلعملعرجيي ع،يين عوديينهععهلييإلقع
عااييين ًةعااضييةعع.ييا يعو منييةعهيينعحيي عههييلوجعفسيينعٌءعرضييااع  عملع ييااعفييةهلإلقعوعدييشع

 الييزعحامئيي  عأتعوعدييشعنعفيي  ععكييةنعرضييةهةعأتعأتوييريعهييزعيفع،يين عفسييخع مييلععهمهييةسعف
  يييك ع ه  ييييةع ظعأتع هييييل ع نع جهيييييعأبالييييزع هم ييييةعحييييىتع صييييبع إلد ييييةعوهيييي ععهيييينع
ع.  نرععلعع. هععخعألهنةعأتع ج  عرضةهةعيفعودن يزعفهي هوعأتع اج ي ع ه  يةعايزع
وامييةًءع هييىع هييوعف الييزعأتع ا ييك ع  ًضييةعهصيين ع ييلهتةع نع جهيييع هنييةعيفع ييليعنعفهيينع

اضييةىعف منييةع هييننعدييلعع  ييلىععييلع إلدييزع هييىع هم ييةعوملع جهيييع أتعاجييلعوييإلثعح
ععهمنمععهصنابعل
عهج يي عفيي نععهسييالع  عع   يي ع  ييلخلعف الييزع ج يي ع جييااع هة ييزعأبهةييةلععومن اان :

  ييك عهصيين ععهج يي ع نع اضييىععهج ييلعابهج يي عنعفييةهج  ع،يينابع يينعٌءعععهج يي عنعوأت
نعرضييياع  عملع يييااعنعفاضيييةخلععيييلع لعيييزعأتع يييخواعيفع،ييين ععهج ييي ععييياًئةعنعفييي  ععكييية

رضيةخلعغيريععج يي عفجه يزعحامئيي  ع  ًضيةعأتع ج ي عنع ظع نععهج يي عوديشع هاييزع ينعٌءع هيييع



 

                                              -254- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

ع  عملع جهيعنعوىلع  هيع
عهنكةهيي ع مييلعلييةئلععييلععهلييافنيعنعريينيعههيي عوعحييل ععم  ييةعفسيي زععومن اان :

رضةعععخانعف  ععفسخععهنكا ع وعع.نك ععهنكةه نعف هنةع مةسخعوهينعملع يااععوهنعاإل
نعف  ععكةنعأتع  ك عهصن ععهةسيخعرضية ةعف اليزعحامئي  عأتع  يك ععهلا عععخاع

هصيين زع هيييععهلييا عععخيياعاييزعوهيي ععهيينعع. يي نرععييلعع.يي هععنعوعخ ييةرععه يياخع
 ميياععهيييل لع نعع.نكييي ع  عع يييلمععهنكاييي عف اليييزعأتع مجيييلمع أتعاجيييلععهجهييييعابهجيييلمع هيييوع

فاهيننع ميًلععاب يإلًععاجيلع لهيزعود ي ععهجهييععهنكةهي عحبهييع مًلعع جملعدلععهنكا عألن
ودييلعلصيي عفاييزعديي ضعهه ييةمع وع سييهايعههسييهج عوخة،يي ع  ععكييةنععهجمييلعودييشع هييىع
عياعءع وعاايشعلةر ي عووديشعاجيلععهين ءعد ي ععهجهييعابهجيلمعنعفيلرءعًعهي هوعكهيزعدهمييةعأتع
 مجيييلمععهنكاييي ع أتعاجييييلع ه يييزعابهجييييلمعنعو هيييىععخ اييييةرععه ييياخع ميييياععهيييل لع هييييننع

  يك ععنععهنكا ع مجلمعابهجلمعو نعملع ااعفاضيةخلعأتعهمة ليعغريععلااينع هوعأل
هصييين ع لهيييزعههيييلعأتع ميييشععهجيييلمع هايييزع أتعاجه يييزعفةعيييك ععهجهييييعاونععهاضيييةعوهييينع

عخإل عالصععهمة لينعوههلععه مةءع هىععهمة ليع رلبعوىلع  هيل
عخلهيشعفي  ععع ةي ععهيلوجععيشع لمي ع هيىع نع يلفشعهيزعع هييً ةععيلعع.يةمععومن ن :
خععزعود يي عنعونععخلهييشعع هجيياععهلوليي ع يينعًءع ه يياعايي هوع  عملع جهيييورهييشعيول يي

ألالييزعأتع  ييك عرضييةهةعنعفنامئيي  عأتع  ييك ع ه  ييةعنعو  ييإعهبيي عععهةيياهع نعكةاليياع
عجةمعاام  ةعغريععس ما  عو عةععشعع  مةع ععجةمعفيإلعرينيعألحيل ع نع ةسيلع هيىع

ععهلولنيعحاةهت ةعنعوىلع  هيعل
ععييةءععفسييخععه اييشعومن اان : يفعحيي ععييلعهييزعخاييةرععه ييا عريينيعيفع ظعودييا 

اع ععخلاةرعابدًاةعخعألنععه اشعملع هل عيفعحمزعو  ععفسخععه ايشع،يبععهةسيخعو نعملعععة
 ج يي عع جهيييععهلييا عععخيياعنع هييوعألنعرضييةخلع ،ييإلًعهبيي عععهةسييخعأتع ج يي عوعييلعأت

عرضةخلعف الزعأتع اج  ع ه زعل
ةععع راىعفسيييخععهجميييلعوع يييكلةهعفسيييخععهجةر ييي عنع  عع  ا يييوععيييائًععومن ااان :
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عهجيينيعريينيع هييوع يينعٌءع ه يياع  عملع جهيييعنعوكيي هوععههييإل عيفعحيي عع.سيي جريع  عع
 رعاعفسييخععهجمييلعوراععهجيينيع قععةهه ييةع،ييبععهةسييخع يينعٌءع هيييعع.جييريعايي هوع  عملع

ع جهيعألالزعأتع  ك عرضة ةعابهةسخعوعلعأتع  ك عرضةخلعأتع  ك ع ه زعل
هلعنعرنيعهه ياهتلعفسي زععيىتععيةءعأبنع يااععهجينيعع.اهنالي ع ملععهاععومن ن :

ههياعهلععو صييبع هييوعو هييننعفسييً ةعهجميلععهيياهلعنع يينعٌءع هيييععهيياعهلع  عملع جهيييعخع
عألالزعأتع  ك عرضةخلعابهةسخعوعلعأتع ج  عرضةخلعف الزعأتع ج  ع ه زل

ع،ةحعععج ع  عع اا ععههةا عوعهضةعلعاائاع ع   ةعلعومن ن :
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

 لقاعدة الخمسونا
 كل من سـبق إلى مبـاحٍ فهو أحـق به

وع.ياعاعاب. ييةسععييةعأتع ييلخ عحتيياععهيوعع.جصيين عنععييلععألرعضيياعوعه مييةهعوعييةع
  جهيي ععرياجععيلععألراععيلععههيي عوع.ا يىعوحننهيةعكي ع هييوععيلعع. ةحيةىععهي عأت

هبيةععهيوععجصيين ع ظعأتع حيلع هه يةععهًهييةعخةً،يةعنعاي عهيياع ةعي عههي ع حييلع ظع
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نعالةج ييةعأتعريي صعأبحييلعاونع حييلعنعايي عهيينعحيي عههج اييشعنعف يي ععهيينععييةعالجماييزع 
اب. يةسعنعف ي ععع. يةسع هيننعحييًمةع.يلع ي  ع هايزعد ي عغيريخلعنع جيىنع اليزع يلخ عحتيياع

 ظع نععف او أكا   ا  ( )عههزعو هننعحًميةعهيزع  عع ي  ع هايزعد ي عغيريخلعنعودنهميةع:ع
اععيياع ييلخلع هاييزععهبيي ععع. ييةسععييةععهيي ظع يي  ع هاييزعد يي عغييريخلع هييننع حيي عابأتال ةييةه

 ييينعًءعع. يييةهليع وععجه اييي عنعفييي  ععيعهييياعف اليييزع جيييناع قعحةه يييزععألوقعنعوعهيييلها ع
 هييىعهيي خلععهمة ييليععييةعروعخلععه  ييةرظعيفع،يينانزععييلعحييل عع يياويعاييلععهييلاريع ييلع

ديةمع:ع)ععييلع  يياع رًضيةعهاسياعألحييل عف يينع حيي عهبييةع(عنعدييةمعع ةئ ي ع نععهمي ع
 اليزعديةمععضىعازع  اعيفعخإلف زع(عنعو لع جالععالعي يلع يلععهمي ع اويع:ع)عود

:ع)ععلع حاةع رًضةععا ً عف اعهيزع(عروعخلععهوإلو عوحسميزععهكع ظعلعوهيي عععهيمصعو نعع
ع كييةنعيفععألراعع.ا يي عنعههييلع مييية ع هاييزع ييةئاعع. ةحيييةىع ييةعشععإلابحيي عيفعكييي  

و يلععهيوعع.جصين عنعفلو ياععوع.اعاعابألراعع.ا ي ع ظعع.مةهي ع يلععأتخ صة،يةى
عجل عع نععلع   ع قعهي خلععألراعع.ا ي عفلحاةهيةع يةعلصي عايزععإلحايةءع هنيةعهيزع

ع لخ عحتاععهوعع.جصن علعنعو مة ع هىع هوع ةئاعع. ةحةىععه عأت
هنيىع نع مييايععهالي عغييريخلععيلعجمهسييزعفياجه ععهةالييزنعع اليزععوماُ األدلاا  :

نع حيي عاييزععييلعغييريخلعنعفييإلعريينيععأت  ييلعءع هييوعألالييزع يي  ع قعهيي ععع.نضييشعفاهيينع
 هازعوع  إلازععمزعنعوع.سجلعح ع ة عهه سه نيعمجاج يعههلع  عع ي  ع حيلع قع
عنضيشععميزعفاهييننعهينع حيي عايزععييةعاععياع يلخلعع. ييةهليع هايزعنعو نعديية ععميزعفيي نع

عفازعلع ةاع هازعدا يً ةعف نع ح عازعو نع ةمععهةص ع م عحمز
ىلعاييلعع ةيي ععايلععةلييزعاسيمل عفاييزعضجيي ع ييلع  ييلعيةعروعخلعععومُ األدل  :

عدةمع:ع)ععلعحةاعائاًععفهزع راجننع رعً ةع لًمةع.ةعا زع(عفمضىععهمي عع نععهم ع
أبنعه عععهال عحبةاخلع  خلععه ئاعدلعمهوع راجينيع رعً يةعايةعحينمععه ئياع هيننع لييًمةع
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عه ئيياعف يينع حيي عهبييةعودسييمةععهلوعاييزعنعفاهييننعمهه ييةعخعألالييزع يي  ع قع حاةئ ييةعهبيي ع
ع هىع هوع ةئاعع. ةحةىعل
:ع)ععييلعد ييي عد يياإلًعهييزع هاييزعااميي عفهييزع يييه زع(ععدنهييزععومااُ األدلاا  أي  اان :

عوحنيينخلعنعفةهيي ظع سيي  ع عوواييةىل  عوعييةم  وعهسييهععاة ن يينيععييةععييشعع.م ييينمععييلع ييإلس 
وعةهيييزععف اليييزع حييي عاسيييه زعخعألنعا ععجيييالع-  يييإعيفعع.جاكييي عع- قععجيييالعفام هيييزع

عع ةحةنعنعف لع   ع قعه ععع. ةسعف نع ح عازنعفمسمةع هازع ةئاعع. ةحةىعل
:ع)عوأتعرلععع.سهيع هىعخل ي ع خايزع(عوهينععدنهزععومُ األدل  أي  ن :

نعف ييلععيفععهصينابععووليزععه يةهلععميزع نعع.يا يععهي عأتعيوجع يةعع ةحي عهه ليةىل
رينيعألحيل ع نع مةي يزععح عهبيةعنعوأت   ع قعه ععع. ةسعوهنعخل   ةعفاهننعهنع 

فايزععيةاع ع يييةيًعةع هيىععأت يي  اعرعيفع هيوعودييلعرضينععاييزعود هينخلعنعفيي نع جيل ع حييلع
ف اليزع  يينءعابإلععوأتعيوعنعههيلع هييععع هيىعحميزعوجتييا ع هيىععد نية عهنيياععهمي ع

عل  نرع قع،ين ععهجميلععهوية ععيشععإلععنعو عيةععه ياخع مياععهيل لعف اليزععخ يةرع نع
لععهوية عفة يلعنعو هنيةع ميلهععميزعو يااعهي ومعوع. ييع نع جهييع نععخلة ييعععألومععهجمي

.ةعكةنع    ععلععهوة عا نصا عه ععع. ةسععه ظعهنعخل ي عهي خلعع.يا يعكيةنع حي ع
عهبةعنعاةع لمع هىع نععلع   ع قعع ةسعف نع ح عازعل

ةععألاهيييي ع نععهسمييييي ععهةجهايييي عع.لييييياايععهيييي عاهييياع ها ييييعوماااُ األدلاااا  أي  اااان :
 هلع لفلعيفععهمي ع كوياععيلعوعحيلع أتعهجي رعكهويايعع.ين ىععملععه ا ا ع نععهم ع

وده ععلع لفم يعنعو عيةععيشع يل ععهجي رعفهييع يلاع هيىعوعحيل عيفعكي عدي  عنعوحاعياع
عه ا ج ععهمجناع هىععهم عوعهن ءع هايزعوال  يزعو خياعجعع.اياععميزعنعكي ع هيوعألنع

عهميي ع،ييةرىعحًمييةع يي ععع.ايياعخعألالييزع يي  ع ها ييةععهيي خلععه مجيي ععييلععألراععهيي عهييا
عف نع ح عازعل عوعلع   ع قعع ةس 
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 نععألاه عاهاع هيىع نععه اجي ععهج  يىعأتع صيهبععومُ األدل  على الك :
ان  الوصاول إلي ان ث ثا  : إمان  أتعهنعحل ععف عة عع.سه نيعأتع هيننع أتعوعحيًلعع ْو

ك يةعوإمن ابال ليانر ع م  ةنعك ةعع   ه ع انعاها ع  اعرضاعىلععابالهلخ ف
نعوك ييةععخ ييةرعع.سييه ننع ابععحصيي عيفع هيي ععه يينر ععهسيي  عوعخ اييةرهيع و ييةنع

وإماااان أن ع يييي مةًاعع هيييىعالصيييينإععسيييه  عوع ييييرييع قعخإلف يييزعنععاهيييا ععهصيييل  ع
و  ييةاخلعو   هييعع هييا يعو م يياهيعاسييإلحزعو سيي  ععععلااى انااالتا  ااايف عيظ اان

نعحييل عععاني يييزعفا ييةعغييريخلعفيي نععهنعلييععهيينعد يي عهييي عععألعيياعهييزعفيي  ععميياععه اجيي عه
ععخاع نعملع ملفشع أتعابهم  ع.ةعوراعيفععجل عع:عععععععع)عفيةد هنععععخياععم  يةع(ع

عوعحييييل ع ا ييييلع نع  يييي ععودييييةمع :ع)ععييييلعخيييياجع هيييياهيعو عيييياكيعمجاًجييييةع هييييىعرليييي  
ومع.يةع(عنعووليزععه يةهلععيلع هيوع نععخلهاةي ععألع صةكيعو ةاقعمجة  هيعفةد هنخل

ع  ماعهزع عاععه اج عهس مزع ها ةعأبحلععهلاقععهوإلثععهسةام عف اليزع هيننع حي عهبيةع
عف يينع حيي عاييزعنعفييإلعجتيينيععمةي  ييزعيفعحمييزعهيي عع عيلعغييريخلخعألنععييلع يي  ع قعع ييةس 

ععةاععاععه اج عهزعل
يفعحل عع لعها ايع ملععسهيع:ع)عهنع جهيععهمية ععيةععدنهزععومُ الك :
ألومعععملعرييلوعع أتع نع سيي   نعع هاييزعأت يي   نعع(عفييلمع هييوعيفععهمييلعءعوعهصيي عع

 هىع نععلع   ععم يع هازعف نع ح عازعنعو  عع ميةي نععوععي جاوعع ايئ يعيفعودياع
وعحيييلعوكه ييييع ا يييلععهميييلعءع وععهصيييي ععألومعفييي هنيع سييي   ننع ها  يييةعف يييلع يييي  ع

ع ها  ةعابأت   ة عف نع ح عهب ةععلعغريخلعل
 عوعضيييين ع هيييييىع نعع. ةحييييةىعمهيييييوعابهسيييي  ع يييييةعف يييي خلععألاهييييي ع ييييلمعاأتهييييي

عوحباةيهتةع وععلهن عفا ةع وع حاةئ ةعد  عغريخلعل
 نععيةءعىلع جيةقعع-وهج ععةععضىععيلععهةيياوهععييشع مااييلععألاهي عفايزعكةة ي ع
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عنعوىلع  هيعلع-
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

 القاعدة الحادية والخمسون
  1)اليمـين في جانـب أقـوى المتداعـيين

ه مييةع م ييةعيفعدة ييليععه اميي ع هييىعع.ييل اعوعها يينيع هييىععييلع الهييانعوعودييلع ه
 فااهتةعابه كاعأل ا  ةعخعوألالزعدلع ة ييععهي جضع نععها ينيعاعئً يةع هيننعيفعلةاليعع
ع.يل ىع هاييزعنعوهي ععهييا ع هيىع  إلدييزعنعف ييليتعهي خلعه  يينيع نععها ينيع منييةعلجهيياع

 نعع.يل اع  ععملعسىعابه امي عيفعلةالععع.ل ىع هازعخعألالزع دين عع. يلع انيعنع ظع
عه ع و اعا نعخلعف الزع لهعععلعع.ل ىع هازع نعله نع هوععألنعلةال يزعدينظعلع

                                                        

 جت ل ََُ القنعِ  ات    لاقنعِ  اليتا على انِع  الان ق  .  (1)
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و  اانَب َالفيَِن مُ أمور : عَو
عه ميييةءع هييىععأل،ييي عفييي نععأل،ييي عاييياعءيععه عييي ععيييلععجمييينقعفة.يييل اععمن ااان :

 هيىعع ل اعخإل ععأل، عفجةال زعضجا ع. ةهة زعه ،ي عنعوع.يل ىع هايزعليةر
ععأل، عفجةال زعدنظع.نعفم زعه ، عل

الهنمعع.ل ىع هازع لععها نيع جىنع نعع.ل ىع هايزع  عع هيعععميزععومن ن :
 نعلهييي عععرفيييضعوديييةمعأتع حهييي عنعف اليييزع هيييىععهمييينمععهصييينابع  نليييزععها ييينيع
هه ل اعنع هوعألنعرفضعع.ل ىع هازعهها نيعدا م عدن  عهصيلقعا ين عع.يل انع

لةاليععع.يل ىعدينًلعفه يةعدينظعلةال يزع هيعععميزععها ينيعخعألنععف ي عععهمهينمعلجي 
ععها نيعيفعلةالعع دن عع. لع انيعل

ولناعدا مي ع يالبعلةاليعع حيل ةعك سيله ععهمسيةع عفي نععأل يةنعيفععومن ن :
لةاليييععع.يييل نيع وأتًعو هيييوعهمييينيعليييةال  يعنعوعهييي ظعلجييي عليييةال  يعديييينًلع عييياعنع:ع

ل ىع هيا يعوهي خلعدا مي ع يالبع،يلقعا ينعهيعولناعع.م نمعانيع ظ اعع.يعاألول :
ولييناععهجييلعويععه ييةهايعايينيعع.م يينمعوع.ييل ىع هييا يعنعف يية نععهما م ييةنععالثااني :لع

لجهاعلةالععع.ل نيع دن عفه ةعكةنعليةال  يع دين ع،يةرىععها ينيعيفعليةال  يعخع
ألنععها يينيع  يياهعيفعلةالييعع ديين عع. ييلع انيعوهيي هوع  ععالهيي عع.ييل ننعوملعلهةيينعع
فيي نعالهيين يعهيي عع ضييج علييةال  يعوديين علةالييععع.ييل ىع هييا يعفه ييةعديينظعلةالييعع
ع.ل ىع ها يععال مهاععها نيعلةال  يعنعاةع لمع هيىع نععها ينيعهاسياعيفعلةاليعع
ع.ييييل ىع هاييييزععلهًمييييةعو منييييةعهيييياعيفعلةالييييعع ديييين عع. ييييلع انيعنعوههيييي ععف سيييييله ع

 ةييةقعو منييةععهمسييةع عهاسيياع هييىعخييإل ععأل،يينمعنعايي عهيياعع ةميي ععج ييةعكيي ععأت
عهييي  لعدييييةهنعع هنيييةع هييييىعخيييإل ععأل،يييي عظمييينعع نععها يييينيعاعئً يييةع هييييننعيفعلةالييييعع
ع.يل ىع هايزعوهي ععهيا عاصينابعههيلع هيىعهي خلععهمة يليعع.ةايليع يلومععإلعييهةمع

عوهللععج لعوع.م عل
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 القاعدة الثانية والخمسون

 األمـر بعد الحظـر يفيـد ما أفـاده قبل الحظـر

عيية ع محييلعوهيياعع.نعفميي عه اهيي ععييلععهه ييةىلعوعهسييم عوهيياعوهيي ععروع يي ع ييلععإل
ف اليزع  يه ع هاييزععع) األمان   ااِ اَظان يفياِ اإلابكا  (عَاول    ا   : رليبععيلع

) ابألمان   اِ كوريععلععألاه عوراعفا ةععألعاعاجلععج اعوأتع ةالععإلابح عوالجيإع:ع
نعف ي عع عياعاجيلعح ياععع الزع  ععح اععه ةرهعدينأتًع وعفجيإلًععع يةاعفلعياعازعاَظن (

كلنع منمععوإًلع:ع)عأتع يلوروعععهم يينرع(عنعويييع ميينمع:ععععع)عيوروهيةع(عوحنينع هيوعنع
ف  عععألعاععه ظع  معععج اععة عع ةالع عه ع ةالععهنلينىلعك يةعكيةنع ةايلخلعهينع
ملع يييااعاجيييلعح ييياع ع  ع اليييزع ةايييلععهميييلىلع  ع ةايييلععإلابحييي ع ع  ع ةايييلعحه يييزعد ييي ع

.سييييله عخييييإل عايييينيععأل،يييينهانيعوعهصيييينعىلعهيييينععم ضييييىعهيييي خلععج يييياع عيفعهيييي خلعع
عهمة يليعوهينع نععه يةرهع  ععحييا ععيائةًععيلععألديينعمععع عياعايزعف الييزع اليشعاجيلعفييوع
عج اع مزع قعحه زععألومعنعف نعكةنعد ي ععج ياعوعل يةًعف ينعاجيلععج ياعوعليعع

عةعلو نعكةنع م عف نع م عو نعكةنعد  ععج اعع ةحًةعف نعاجلععج اعع ةحًع
 وَُا َو انواف  لألدل    وَ  ّيث   :

َْ ان م  فَانَْالا ل وا اْلت ْشانََّيَا ع(دنهزع جةقع:ععفتُ الك : فََذَاا اََاَلَخ اأَلْش  ن  ا
مت  وَ  ْ  ِْ فم يةمعع. ياكنيعكييةنعوعل ًيةعد ي ععألعي اععجيا عععحاعييزعىلعيفعع)عَكْيال  َوَجا

 ةاييلعع)عفاانَللواع(عيي اععجييا عفمنهييزع:ععألعيي اععع عيياعاييزععيياًيعاثالايي عاجييلععالسييإلخععأل
عهنلنىلعخعألالزعكةنعوعلً ةعد  ععج اعنعوأتع هلع نع مةمعهمةع الزعع ةسع هىعدينمع
علعدةمع الزع ةالععإلابح عنعف نعد ةمععههةيةرع جهييععيلععهيل لعابهضياوريع اليزعوعليعع

ععج اع ةاععجهيع قععة عكةنع ةالخلعد  ععج اعلعنعفه ةعفاون



 

                                              -262- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

َِ َوأَْااال ْ  ع(زع جييةقع:عدنهييعومااُ الااك : َُ آَمن ااوا ال تَاْقلا ل ااوا الَِّّااْي ي َُ ََي أيا َ اان الَّاا
َوإَاا َكَلْلااااال ْ  ع(فنيييييا عىلع جيييييةقععهصيييييالععهييييي ظعحيييييةمععإلحييييياع عععديييييةمع:عع)ك ااااان مأ 

فيييلعاعايييزعاجيييلععإلحيييإلمعنعفيييةألعاعابهصيييالعاجيييلععإلحيييإلمع عييياعاجييييلعع)فَنْصاااطَند وا 
خلعد ييي ععج يياعنعفم ييياانعفنليييلانع نععهصيييالعنعفممييينمع اليييشع قععييةعكيييةنع ةايييلعح ييا

ع ييةسعد ييي ععج ييياعفمهميييةع نععألعييياعابهصيييالع ً ععاجييلعحتا يييزع ةايييلععإلابحييي عألاليييزعكيييةنع
عع ةًحةعد  عحتا زعلع
ُْ ع(دنهييزع جييةقع:ععومااُ الااك : َُ آَمن ااوا َإَاا َ ااوَد  لَلَِّّاا َ  َماا ي َُ ََي أيا َ اان الَّاا

ََُّ َوَار وا اْلاَاْيا َ يَاْوَم اْا ت َ اَ  فَنْهاَ ْوا إَ  َاّْيا فةأل،ي ع نععه ايشعليةئلعععحاعيزعع)عَن ا
ىلع جةقع  ععالناظعههصإليععلع ن ععل ج ع ظععهملعءععهوية ععهي ظع جم يزععخلل ي ععع

ُْ َفْ اَل ع( عاعازعيفعدنهزع:ع َ َ اَيْ  الَِّّا    فَنََلَشان وا يف اأَلْرَو َوا ْالَاْي اوا َما فََذَاا 
 ََُّ ابأتال  ةرعوعأتا  يةءععيلعفضي عىلع ةايلععلينعيعخعألاليزعكيةنع ةايلخلععوه عععألعاع)ا

عد  عحتا زعنعوعألعاع  ععوراعاجلعح اع فةاععةعكةنع ةالخلعد  ععج اعل
:ع)ع  عكميياعهنايي هيع ييلعيلريععهم يينرعفلوروهييةعف هنييةععدنهييزععومااُ الااك :

ععهنىع م ةععع  كاكييعععخيايع(عفةأل، ع نعيلريععهم نرعكةالاعلةئليع وععس ن  ع
 عاعهبةعيفعدنهزع:ع)عفلوروهةع(عف  عععألعاع ةالععإلابح ع وععأت  ن ةىلعخعألالزعكةنع

ع ةالع هوعد  ععج اعل
:ع)عكميييييياعهنا هيييييييع يييييلععاخييييييةرعجيييييين ععألضةحيييييياععدنهيييييزععوماااااُ الاااااك :

لللع(ععجل ععلعفةأل، ع نععاخةرععاء ععلعجيععألضنا علةئلعععهناععفةاخاوع
عهلعد ع ظععهةماعءععه  لعاللهنععع.ل م عنععع عاعازعيفعدنهزع:ع)عفةاخاوعع مزععلع ل ع

ع(عف  عععألعاع ةالععإلابح عألالزعكةنعع ةًحةعد  ععج اعل
ٍَ يف اْلَتَثااايَ  ع(دنهيييزع جيييةقع:ععوماااُ الاااك : فم يييىع يييلعع)فَااانْعَلزَل وا النَبَاااان
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َُّ فَاَذَاا َتَط َّاْنَن فَاْأت و ع(مجةهعع.ا يععجيةئضعععديةمع:ع فيلعاعو اةهنيةعنعوهي عععألعياعع)َ 
 ةاييلععإلابحيي عخعألنععإل اييةنعد يي ععجيياضعع ييةسعنعوهبيي عع   يينيعهييوعلهيييًاةع نععألعيياع
اجلععج اع الشع قعحه زععهسةا عد  ععج اع أتع الوع إلحيظع نعغةهيعععيةعوراع
يفععه يييا ج ععيييلععألعييياعاجيييلععج ييياع منيييةع ةايييلععإلابحييي عوهييي هوعديييةمععيييلعديييةمع اليييزع

نعههلععأللناعهنععهمنمع م ضىعه خلععهمة ليعنعوىلع جيةقع  هيىعو  هييععهاابح 
عل

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

 القاعدة الثالثة والخمسون
  1)يغتفـر في البقـاء ما ال يغتفـر في االبتـداء

                                                        

 والل ا  عن ن  ا" النف  أَوى مُ اال لِاٍ " أجود .  (1)
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ِ يقنل : ) ) وكه يةع جيىًنعوعحيلعنعودنهميةع:ععالاقنٍ أه ل ماُ اال لاِاٍ ( َو
 ظعيفع وميييييةءععهةجييييي عع) يف الاقااااانٍ (همييييييةع:ع ظع  سةعييييييبعو  سةهيييييي عنعودنعيْيلفااااان ( 

 ظعيفع ال يةءععهةجي ععيايع خيا عع) من ال يْيلفان يف اال لاِاٍ(وخإلمععألعاعودنهميةع:ع
 نععه يياءع حاييةاًنعأتعريينيععا ييلعؤخلعههييلعريينيعع يي  اعرخلعنعوم ننَاان : عييلعلل ييلعنع

ف اليييزع جليىعفة   اعرخلعأتع جلىعحهً ةعخعألالزعع ةنرعنعههلعهينععا يل خلععييياًيع خيييا ع
عهزعحهيعلعحامئي  عحهً ةعنعف مةؤخلعأتعحهيعهزعنعوعا لعؤخل

ا َ  ّينألدل  هلن :  ِ  وعلى الك فنوع ّيث   ج
عهلايييععهه نيييا عنعفييي نععهسيييم عاهييياع هيييىعع ييي ن ةىلععهلايييععد ييي ععمن ااان :

إلحاععيزعد ي عععإلحاع عجل عع ةئ  عيفعع. ة ع هازع:ع)عكماع  اععر نمعىلع
نع لييين عابه اييياع(عفاسييي نععهه نيييا ع نع  لايييععيفعالاليييزع نعليييا عوجهيييزعد ييي ع 

فمي عد ي ع ميلعالاي ععإلحياع عو  عع حيا عاجييلع هيوعف اليزعأتعيوع ياهننع وياععهلاييعع
ع هازعف  عععألواعأتعأب عازعخعألالزعع  ةاعههلعهنععا ل ععهلاعععاًيع خيا عاجيلع ابق 

ع   ةيييياع مييييلععإلحيييياع عفجهاييييزعحامئيييي  عفل يييي عخعألنععا ييييلعءععهلاييييععحيييييةمععإلحييييياع عأت
عنفةغ ةاعامةؤخلعوملع   ةاععا لعؤخلعخعألالزع   ةاعيفععه مةءععةعأتع   ةاعيفععأتا لعءعل

عييلع  يينرعىععإلحيياع ع مييلععهمهييةسعنعفييإلعريينيعهه نييا ع نع ياييم هوباععومن اان :
يياو اعوأتع ياييم هاباععوأتع ياييم هاباعجييل عع و ييةنع  مييلععسييهيععافن ييةًع:ع)عأتع ياييم هوباععه  ان 

ع( عاجيلع حاععيزعفميلعابءعابإلععوأتععيوعنععوأتعرا لاعا فهنع نععلا ععا ل ع ملعالهةس 
ههلعهنع ه ععه  صعيول زععع حا عف لععهزع نع اعلج ةعحةمع حاععزعف ي عرينيع

عهزع نع اعلج ةع  عأتع 
الجيعرنيعهزع هوعألنععهالج عهاساععا لعءع ملعلل يلعوههيلعهياععَقول :

ابىلععه ميةءعأتععيلعابىلععأتا يلعءعنعفاجينيعع   اعرعهجملععهمهيةسععألومعنعف ياععيلع
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هه نييا ععاعلجيي عيول ييزعخعألنععهالجيي ععييلعابىلععه مييةءعوأتعريينيعهييزع نع م ييأع مييلع
عالهةسعلل لعخعألالزععلعابىلععأتا لعءعنعو   ةاعيفععه مةءععةعأتع   ةاعيفععأتا لعءعل

عييييلع  يييينرعىععإلحيييياع عد ييييي ععهصايييييلععهييي ظعع. ييينحعع  ييييًجةعهمنهيييزععومن ااان :
َِ َوَأَْال ْ  ك ن مأ  الع( جةقع:ع ههلعهنعد  عع صع،اًلععوهيا ع نيا عع)عتَاْقلا ل وا الَِّّْي

أتع هلعيزععاااوا  :وأتعيفععجا عنععع ملعالاي ععإلحياع عنعف ي ع هلعيزعختها يزع  عأتع ع
 منةعهنععيلعابىلععه ميةءعنعههيلعهينع اليزعاجيلععإلحياع ععختها زعخعألنعولناععهصالععجز

د ييي ععهصيييالعف اليييزعسععو هايييزععوهيييزععيييلععهيييمجيعألنعد هيييزعحامئييي  ععيييلعابىلععأتا يييلعءعنع
عوعه مةءع    ععلععأتا لعءعل

عألعييينعمععلاعييي ععهييي ععك سييي  ةع ،ييينةهبةعوهييييعأتع جه يييننعابه نيييايعععومن ااان :
 عحتا  يييةععع ه ييينخلعف ييي ع هيييلع يع نعكيييةألعنعمععهاان ييي عوحننهيييةعنعفييي  ععل هييينععل ييي

أتع هيييلع يع هيييوعألهنييييععجييي ورونععاااااوا  :   هصييينعععيييلعهييي خلععألعييينعمع  عأتع ع
  ه ييعه نا  ييةعفا  ةياع يييع امةؤهيةعههييلعأتعريينيع ييعاجييلععهجهييعابه نييايعحتصييا ع

خعألنععفجهيينععولييعع هييا يععهيي  هصععمييزععيياءعلل ييلععييلعهيي خلععل يي ععلاعيي عفهيين
ععلععأتا لعءعلعه مةءع    ع
،يإليععه لينهعع.لهي ع  يإععهي ظعأتع ي ععهيزعنعهينععا يل خلععإلالسيةنععومن ن :

يفعغيريعودياععهم يياععع  ةهيزعحييىتعاخي ع هايزعوديياععهم ياعف الييزعأتعأب عايزعخعألالييزع
عييلعابىلععه مييةءعنعههييلعهيينعاخيي ع هاييزعوديياععهم يياععععا ييل عفاييزعانفهيي ععلهميي عف الييزع

 ييلعءعفييةغ ةاععه مييةءعوملع   ةيياععأتا يييلعءعخعألنعحامئيي  عأتع صييبعخعألالييزععييلعابىلععأتا
علع(1)عه مةءع    ععلععأتا لعء

 نعع.ا يعأتعرنيع ةع  مة عع. اع لععهلوجع ملععهجملعنعاي عهينعأتععومن ن :
                                                        

 حينر َُا الفنع ألن مُ أَل ال ل  مُ َنل: ال جيوز اإل لِاٍ وال الاقنٍ ل توم األدل  .  (1)
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خعألنععيلععياو ع،ين ععهجميلع نع هيننع هيىعع يا عو سي ا زعع(2) سم عابإل مة 
وأتععيل عنعههيلعهينعنععهجميلععيفععهجملع م عو نعملع سيعفه ةعع اععوه ةعأتعوكي 

اب. ييياعععاجيييلععيييليع  يييمل زعع.يييا يعو ةييياع ميييزعنعف ييي ععليييةئلعه  ييية ععهجميييلعحامئييي  ع
فةا لعءع  مة عع. اععشععهجملعأتعرنيعو  مة زعاجلعمة ععهجملعرنيعخعألاليزع   ةياع

عيفععه مةءععةعأتع   ةاعيفععأتا لعءعل
 ا عأتعرنيعخعألنععلععاو ععااشععهج لعععا عف نععا لعءعااجزعوهن ومن ن :

،ن ععه اشععهملريع هىععه سهايعههلعهنعابهععإلالسةنع  ًلعععع ا عف ابدزعهي ععاجيلع
 خويييياعيفع،يين ععه اييشعفهيييعرييلععا ييلعءعااجييزعوملع اةسييلوععه اييشاع ابداييزععميية ع مييلععه اييشعأت

عاجلخلعخعألنععه مةءع    ععلععأتا لعءعل
نعنعفيي نععييلعكييةنعفا ييةعأتعريياجععم ييةععألراععهيي عودييشعهبييةععهليية نععومن اان :

هيييااًبععمييزعفمجييناخلعفا ييةععييشعظمييزعع ييإلكعأتع ييخواعخعألالييزععييلعابىلععه مييةءعنعوأتع ياجاييلوع
اةجهزع هوعدة إًلعهمةسزعوأتع الزع هماعامةسزعهه  هه عنعو عيةععيلعكيةنعخةرًليةع م يةع

يفععف الييييزعأتعريييينيعهييييزععا ييييلعءعاخن ييييةعخعألنععإلالسييييةنعلييييا ع هاييييزع نع هميييياعامةسييييز
عه  ههيي عنعوهيينععييلعنرعابلةف يي ع هييىعالةسييزعنعفةه مييةءعفا ييةعع  ةيياعوعا ييلعءعاخن ييةع
 ييا عخعألالييزع   ةيياعيفععه مييةءععييةعأتع   ةيياعيفععأتا ييلعءعنعويفععهصيينابععييلعحييل عع

عفييإلع  ييل ختاليينعععم ييةعععهييامحلعاييلع يين ععافييينً ةع:ع)ع  ععودييشع هيياهيعو اليي يعأبرا 
ععفإلع ملعنعع هازع(عنعوىلع  هيعلفاعرًعععمزعو  ععمسج يعازعيفعاهل ع

ا :الهييةسععألعيي عف الييزعريينيععومن اان :  نعأتع سيي لاشعع يياعحييايعنعو نعع شااْن
ُْ َمْ َيْاااَلَطْ  َمااْنك ْ  َْااْوال َأْن يَاانَكَ  ع(رية ع هييىعالةسيزععهجميياعهمنهييزع جيةقع:ع َوَماا

                                                        

إله م   ألن انَُب إن شنط عِم م ن هلن فاِ الشنط وص  النكنح َُا على ا لينر شيخ ا  (2)
. 
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 ُْ ُْ َمان َمَلَكاْ  َأْْيَانَ ك ْ  َما ع)لللععفَالَايَانَتك ْ  اْلت ْؤَمنَاانتَ  اْلت ْثَِّاَننَت اْلت ْؤَمنَانَت َفَتا
ُْ َ َشاااَ  اْلَ نَاااَ  َماااْنك ْ  ع( قعدنهييزع:ع  ظععهندييينهعيفععهةةح ييي عنعفييي  ععع)َالَاااَك َلَتااا

 يينفاعهيي عنععه ييا ةنعفاجيينيعهييزعالهةح ييةعنعفيي  عع  سيياع وع هييععخيين ععهنديينهعيفع
عي ع مةسيخع ميلععألععهجماعف الزعحامئ  عأتع صبعهزععا لعءعالهةسع عي  ع خيا عههيلعأت

عه ع ملخلعخعألنععليا عهينععا يلعءععهجميلعأتعع ي  اعرخلعنع هيوعألنععه ميةءع  ي  ععيلع
 عهييلعوعإلعييةريع  ييإعععأتا ييلعءعنعوهيينع   جمييةععهةيياوهعأل همييةعوع.مصييناععأتخ صييةرععيية

ع لععه لن  عفجهىعه خلععهةاوهعد عنعوىلع  هيعل
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
 القاعدة الرابعة والخمسون

 يز المسـتِحـق ِ تستعمل القـرعـة في تمـي

 نعهييي خلععه ييييا ج ععيييا ج عكةعهيييي عنملع يييلهععيييياًئةعع ييي  ً ةع ييييخاظعععيييي  ةهزع قع
ولجهيياعيفعمااييلخلع ادًييةعكوييرييعنعوعيلعهيي خلععهليياقععهما يي عنعوعهما يي عهيياعععه ميةيهع أت

ععهس   عنعوع.مةر  عع.سة  عنعوعأل، عفا ةععهه ةىلعوعهسمي عل
ََ َ ع(فمنهيزع جيةقع:عفأمن الكلن  :  َكَ اَا  َفَاان ِْ ُْ اْلت   ظعال ايزعع)َفَكانَن َما
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و  ييلخلع يينال ع هاييزععهسييإل ع.ييةعركييعععهسييةام عع ةضييً ةعهةليياععألعيينعجعو إل  يياع
و عافاععهسةام ع هىععه اقعهوم عمحه ةعنعفمةهنععأتالع نع ضناع حلانععلع ل ع
 ة مييةعفييةدك نععف اليياععهما يي ع هييىعاليي عىلع يينال عنعععع يي ج  نعععألعيياعفييةدك نعع

عفيةخلععسي م إلًعاث الا عواثهو عكه ةعختاجع هازعفلهمىعالةسيزعيفععهيايعفي  عععجينىعديلعفيا اياا
هزعفةه م زعنعوملع مهاعىلعل عو إلعه عععأتدكعهعوهنعكةنععمهياًعع.يةع دياخلعنعوكي هوع
دنهييزع جييةقع ييلععخ صيية ععيي عاييإع  يياعئا ععييلع هةيي ععييايعنعفيية ةمنعع هييىع نعس يينعع

نعف يييياجعدهيييييعيكييييالععفييييل  يعخيييياجعده ييييزعف يييينع هةه ييييةع قععه نيييياعو همييييننع دإلع ييييي
َْ َم  اْ  أيا   اْ  َيْكف ال  َماْنَ َ ع(فهةه ةعنعفمةمع جةقع:ع ْيَ ْ  إْا يا ْلق اوَن أ َِ َوَمان ّي ْناَ  لَا

ْيَ ْ  إْا ََيَْلَِّت وَن  َِ وهة نععع  ةنعو نعكةال يةعيفععياهععيلعد هميةعههيلعع)َوَمن ّي ْنَ  َل
عيهييةعنعوع ةيي ععهجه ييةءع نععيياهععييلعد همييةععيياهعهمييةع  ععوراعوراععييا مةعا ما اهييةعولنع

ععا مةعابألعاعازعنعو نعملع ااع نعيخلعف  عهنععاهعهمةع وعأتع 
 نعملع يااعيفععيا مةععيةع مسي زعوعهما ي عديلععَ ا   فازعخإل عنعوعهصنعىلع:ع

 اليييزعكيييةنعأتعرييياجعيفع يييةا عغيييلوي ع وععوراعيفععيييا مةععيييةعرالهيييةعوعيييلع هيييوعفجهيييزع
أتع دييياهعاييينيعالسةئييييزعفل   ييييلع ،ةا  ييييةععهما ييي عخييياجعهبيييةعنعو يييلع  ييياعنعايييلعغريهيييةع 
 نعرلإلًععيلععألالصيةرع   ي ع ي  عاهينكنيعيفععاضيزعع-رضاعىلع م  ةعع-عجصنيع

فلدياهعاام يعفل   ععومنيعو رقع راجي ع(عروعخلععأتععةمعهزعغريهيعفجل هيعر ينمعىلع
عهميييةئيع هييييىعحييييلواعىلعوعهنعدييييشععديييةمع:ع)ععوييي ععسيييهيعنعويفععهصييينابع نععهمييي ع

عع    نعع هىع ةام علللع(ععجيل ععنعو خياجع محيلعيفعع.سيملع يلع فا يةعك و عدن  
فنليييلانع قعلم يييزعععايييلععهيييلاريع:ع)ع نع،يييةا عليييةءىعاوييينانيعهييياهةلعفا  يييةعمحيييليع

د اإًلعفمهمةعج ليعوينىلعوه الصيةرظعوينىلعنعفنليلانع حيلععهوينانيع و يشععيلعععخياع
 ها  ييةعععكةمييةعكيي عوعحييل عيفععهويينىلععهيي ظع،ييةرع هاييزع(عنعويفعحييل عع لعفلدا مييةع
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:ع)عهنع جهيععهمة ععةعيفععهملعءعوعهص ععألومعععملعريلوعععها ايع ملععسهيععافينً ة
 أتع نع س   نعع هازعأت    نعع(عنعو خياجع اينعاعواعو محيلعيفعع.سيملععيلعحيل عع

ع قعر يينمعع نعرلهيينيععخ صيي ةع-رضيياعىلع م ييةعع-  ع ييه  ع يفععنعر ييععاارا اييا 
فميييةمع:ع)عع ييي   ةعو نخايييةعوهانهييي عكييي عوعحيييل ععمه يييةع،يييةح زع(عو ،يييهزعيفععىلع

عهصناننيع:ع)عو  ةسععهمة ع ن ععهمةا يا ع هيىععأل عنعفيلداهعاايم يع يجلع(عدييةمع
ععايلعدلعع ع:ع)عودلع مجشععهجه ةءع هىعع  ج ة ةعيفععهمس  ع(ععلهيعل

 نععهما  ع ، ععلععأل،نمعيفعع   اعجعع.س ن عع جهيعومُ ََُ األدل  :
:ع)ع نعرلهيينيع ييلع اةععومااييلخلع ييلعغييريخلعنعورو ع ايينعاعواععييلعحييل عع لعها ييايع

 نع سيي   ةع هييىععها يينيع ح ييةع  ععع امًييةعملع هييلعهنعحييل ععم  ييةعااميي عفلعا ييةععهميي ع
 ييااععكاهيية(عنعورو ععه  ييةرظععييلعحييل عع لعها ييايع  ًضييةع:ع)ع نعر يينمعىلع

ععها نيعفسةر نعع هازعفلعاع نع سي يعاايم يعيفععها ينيع   ييعلهي ع(عنعويفع  هىعدن  
دييييةمع:ع)ع  عع كيييياخلععومييييةنع هييييىععها يييينيع وعع يييي ن ةهةعع يييملع لعاعواع ييييلععهميييي ع

فهاس   ةع ها ةع(عنعودلع،يم ععإلعية ع اينعاهياععخليإلمععصيمًةةعيفععهما ي عوهينعيفع
  عع سييةوىعفيييإلععيييلععييالبعاام  يييةعوهييي عععلةعجييزعنعوعيييلععهم يياع  ًضيييةع نععجمييينق

ع.ييالبعهيينععهما يي عنعو  عع راىع نع جييا ع  ايي ععجهيييعابهما يي عفييةال اع قعأتوريهييةع
فييك ععجهيييع و يياعألحييلععأتوميينيعع- نععييةءعىلع جييةقعع-فا ييةع  كيياخلععييلععهةيياوهع

 فذليك     الفنوع : جااععهما  عنع
يفععهصيةةىعع.ج ي يععياً ةعف الييزع  عع  يةحنععيفععأل عنععيشع سيةو  يععفتن ان :

 ماهعاام يعالصع هازععإلعة ع محلعيفعروع  ع لعاعواعو لع ةهععو  لععالععن يىع
عوعح ةعأبنع جًلعع داهعيفععأل عنع ن ععهمةا ا عل

  ععع ييي ن ععوميييةنعيفععهصيييةةىعع.يييالبعهبيييةعيفععإلعةعييي ع ديييياهعاايييم يع ومن ااان :
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ععأل عنعلعف لعخالاعهزععهما  عف نع ح عازعنعك ةعيف
  ععع  يييين عمجة يييي عيفع،ةييييةىععإلعيييية ععأل  يييييعف الييييزع مييياهعاام ييييييععومن ااان :

ع هىععأل عنعلعدايةً ة
  عععل  ييشععا ييةنعف يي مع  ييةعكةمييةنعوكييةنع حييلععههةميينيع لييناععييلععومن اان :

ععخيياعوملع جيينيععه يية مععييةعههيي عوعحييل ععم  ييةعف الييزع ميياهعاام  ييةعك ييةعوراىععهسييم ع
عهلاريع لع،ةا عو مل علا هوعك ةعيفعحل ععع

عكيييةلهن عيفععألعيييةكلععومن ااان : مهيييوعع. ةحيييةىع  ععع ييي   ععوميييةنع قعع يييةس 
ع. ةح عكيةهلاقععهنع يج عورحيةىلعع.سيةللع وعع ي  مةع قع حايةءعع.ينعىعنعفة.ي هعع
 الزع مل ع حل ةعابهما  عوفازعولزع نععهسهلةنع مل ععيلعر  عع.صيهن عيفع مل يزع

عل
عومةنع ةإلًعوع  نلعيفععهصيةةىعع.ج ي يعف اليزع مياهعاام  يةعع  عععه م عومن ن :

عف لعخالاع هازععهما  عف نععألح عاهةةه زعل
  عع    ع  ًلعععلع  ايلخلععع السيازع وعديةمع ييع حيلكيعحياعفنامئي  ععومن ن :

ع س ج  ععهما  عإلخاعجععلعودشع هازععهج  عل
لعكلع يييةه عنعوأتع  عع هييي عععيييا يععيييلعالسيييةئزعفلالسيييا ةع وعديييةمع حيييعومن ااان :

عدا م ع صافزعألحلهلعنععالىعع.لهم عابهما  عل
  ععا ييةخلععومييةنع قعوها يي عوع يي نلعيفععهصييةةىعع.النيي ععييلع مييليععومن اان :

عأل   ع وععألداىلعرمحًيةع وععألدياىلعاعرًععكي ع هيوعديلعع ي نلعفايزعف اليزع مياهعاام  يةع
عف لعخالاع هازععهما  ع لةازعل

و رعاعع،يلنةىلع حيل عيولة يزعوأتع جيا ععيلعهياعع  عع رعاععهسيةاعومن ن :
عف هنةعختاجعابهما  عوه ععهنععهسم عك ةع مل عحل و ةعل
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عألوهاييةءعع.سيي نونعيفععهمهييةسع  عع  ييةحنعع ديياهعااييم يعوعييلعخاليياععومن اان :
ع هازععهما  ع نقع ملععهمهةسعنعو هىع هوعفم عل

ىععلضي عكةهصيإليععوههلع م  اععه م ازع هىع الزعأتععلخ عههما ي عيفععهج يةاع
ك لع اكع،يإليعههيلعأتع يلرظع هياععه  ياع  ععهجصياعنعف اليزعأتع مياهعاام  يةعألنع
عهصإليععلععهج ةاعىععلض عو منةععهنعلعع نعر  لعيفع هوعف نعغهيعع هيىعظميزع
عييياءع  ييي عايييزعنعو أتعفيييإلعرييياجععيييلععهج يييليع أتعأباعءع،يييإل نيع،يييإليععه  يييياعوع

ىععهةةئ ي عنعوعهوةالاي عانفهي عوكي هوععجيةمعيفع،إليععهجصاعف الزعا هوع هننعديلعدضي
عل يييياعىععييييوإلًع  عععييييوعهيييي عرعييييىع ييييً ةع وع يييي ًجةعنعوكيييي هوع  عععييييوعيفع ييييلاع
عهلينع عوعهسييجاعف اليزعأتع ميياهعيفع هيوعو منييةع هايزع نعر  ييلعفي نعغهييعع هيىعظمييزع
عيياءع  يي عاييزع هييىععهيياعلبعو نعملع  هييعع هييىعظمييزععيياءعف الييزع  ييإع هييىععهاميينيع

عيً ةعنعوىلع جةقع  هىعو  هيعلوهنععألد عاعئ
 
 
 

 القاعدة الخامسة والخمسون
 إ ذا اجتمع مبيـح وحاظـر ُغل ِـَب جانب الحاظـر

وهي عععيلعابىلععأتح اية عوايياعءيععه عي عخعوألنعيفع  هايععلةاليعععجاعيي عارءع
عةسييييليعنعويفعأتخييييريعع. يييييابع جلايييي ععصيييييهن عوارءعع.ةة ييييلععميييييل ع هييييىعلهيييييعع

عَنعااِ  : ) دٍر انفنهااِ مقااِم علااى جلااب انِّاان  (ع.صييةوعنعوهيياعفيياهععييلع
ف  ععحتم عيفع نيععلععأل اةنع   ةنعنع عةع حل ةعف الزع يلمع هيىع ابح  يةعولينعيع
عأتال ةةهعهبةعوععخاع مشععم ةعنعف الميةعال ندي عحامئي  ع م يةعحيىتع يلومعهي عععأتعي  ةخلع

عج انوديلعامع هيىعنعوأتع م  اعهمةععإلدلع اع ها ةععةعاععاعكي هوع  هاييً ةعلةاليعع
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عه خلععهمة ليع اه ععلععهما نعوعهسم عل
ََُّ ع(فمنهيييزع جيييةقع:ععفأمااان القااانآن : ُْ د وَن ا ع وَن َمااا ِْ َُ يَااا ي َُ َوال َتا اااا وا الَّااا

و ا َ ْيَااْ َ َعْلاا    ِْ َ َعاا َُّ فآ يي عع. يياكنيعجتة هبييةع ي  ةنع:ع عييةع حييل ةعفا ييابعع)عفَاَيا اا وا ا
عشعىلعويفع   ةع غةظ عهه  ياكنيعو هةالي ع ييعوحتميرٌيعع   ةعوهاعألهنةععخت ىع   

 يةعوهجةايل  ةعنعف يي عع ي عع  ييابع ي  ةعههييلعهميةكع يي عع ميشععييلع ي  ةعوهيينع نع
   ةع خاظع قع نع سعع ،نةهبةعرامةعل عو إلعوحامئ  عفسيعععع ي عفايزع ي عع
ع  انييزعو يي ععلاعييزعف هييععلةالييعععه نييايع  عع ه مييةع نع يي  ةع مييلعديين ع مييناهي
 قع يييععىلعخعوألنعارءعع.ةسييييليععميييل ع هييييىعلهيييععع.صييييهن عخعوألنعهييي عععييييلع

عابىلع لععه رعئشعع.ةضا ع قععةعهنع علععم ةععةسليعل
دييةم:عدييةمعع-رضيياعىلع م  ييةعع-حل يييعععهمج ييةنعايييلعا ييريععومااُ األدلاا  :

عواام  ييةع عيينرعع يي   ةىعف ييلعععىلععر يينم عوعجيياع عااييني و  مييىع:ع)ع نععجييإلمعااييني و
عه   ةىعفملعع    عهل مزعو اضزع(عع ةي ع هايزعنعف ي خلععأل ايةنععهي ع ينعراع ها يةع

  ضييبعع يي عع  ان ييةعو يي ععلاع ييةعهيياععييلععه يي  ةىععهيي عأتع  ضييبعحه ييةعوأت
 قععحاع  ييةعنعايي عفا ييةععييةا نعف يياع ً عععييلعمجهيي ععه يي  ةىعنعودييلعالييلامةععهميي ع

هييي عع  هييييعهه ييياءعيفعا ميييزعو اضيييزعنعوأتعع مةئ ييةع ظععل مةهبييةعوعه  ة ييلع م ييةعخعألنع
ع هلعع مةؤهةع أتع  ععغه مةععهس ععع.ةالشععم ةع وععلا ع ةعل

:ع)عاهععةع ا  وع قععةعأتع ا  يوع(عوعها يععهميةع جيىنععدنهزععومُ الك :
ع يياكععييةعفاييزععييوععييلععوم ناانَ :عه ييوعوعهييكااعنعوهيي عععجييل عع ،يي عيفععهيينرهعنع

وعفايزععم يةعنعوعألعياةءععهي عفا يةع هي عو يا عهياععيلععألعياةءعأتعععألفجةمع قععة
عهيي ع ييكااععهييمة عيفعفجه ييةععييلع لعييزعو  مييىععإلالسييةنععييةًكةعيفعحه ييةعوحاع  ييةعنع
فنامئ  ع هننععلععألعاةءعع.ا   عف  ععحتمي ع هيوعفا يةعفميلع عياانع نعاليل  ةع قععيةع
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ةال  ييةععلييا ع ييةعنعفمكك يييةعأتعر ييععفاييزعوأتع يياااعنعوأتع هييننع هيييوع أتع  ععغه مييةعل
 نرً ةعو ميلًهةعوه ععك ةع كاىع ، عيفععهينرهعنعو ياو ع يلعي يلعايلعاثاياع اليزعديةمع

ع:ع)ععةععاءع    ععلععهنرهع  ععرعاوععاءعفل زع(عل
 يلع،يالععو اليزع يلمععهمي ععحيل عع يلظعايلعحيةنععومُ الك أي  ن :

 ييعىلع هايزعفهي عو نع:ع)ع  عع ر يهاعكه يوعع.جهييعو كياىععععهههععفميةمعهيزع
أتكيي عف منييةععأتكيي عف منيةع،ييةاعهمةسييزعو نعوليلىععجييزعكه ًيةع خيياعفيإلع كي ععمييزعفيإل

مسايياع هييىعكه ييوع(عوولييزععأت   يي ةاععمييزع نع،ييالععهههييععع.جهيييعحييإلمع أتعيفع
 نع ك ععمزعفةهصالععه ظع،ةاخلععهههععفلك ععمزعديلععل  يشععاألو  : حةه نيع:

ع ر هييزع،يةح زعومسيىع هايزعفازع   ةنع ه عو ا عفلعةعع ععجهييي  له عف نع،العكهيع 
 ملععإلر ةمنعف  عععه جها ع ةايلع نععيةع،يةاخلعحيإلمعنعو عيةععليا عف اليزع كي ععميزع

هصييةح زعنعوهيي عععه جهايي ععخعألنع كهييزعحامئيي  عدا ميي عدن يي ع الييزع منييةعع،ييلةاعهمةسييزعأت
عابعنعف هييييعععهميييي ع ةاييييلعع.مييييشععمييييزعنعف يييي عععهصايييييلعجتة اييييزععهسيييي  ةنععلييييا عوع. يييي

عهس يييعععليييا عخعألاليييزع  عععل  ييشععجييإلمعوعجيياع عغه مييةعلةالييعععجيياع عخعوألالييزع ايييا ع
عهه ع علع

،يالععهههيعع  ععوليلععجيزعكهيعع خياعف اليزعديلععل  يشعفايزع ي  ةنععالثنَي  :
 هيي عو ييا عفلعييةععهسيي عععلهيي عف يينع يينيععهسيي عععهسييةا عيفععجةهيي ععألوقعنعو عييةع

ع هيىعععخياعععلا عف الز وللععجزعكهعع خاعو الاع منةعمسااع هىعكه وعوملع اساي و
نعوأتعاللرظعهجهزععةركزعيفععهصالعنعو،يالع حيل ةعحيإلمعهه يةمععه ياو عو،يالع

لةاليعععععخاعحاع عهجل ع نفاععه س ا عنعفه يةععل  يشععلهي عوعليا عغهيعععهمي ع
عمة ليعلعهس عععلا عفمةمع:ع)عفإلعأتك ع(عوه عع ، عيفعه خلععه

 نع  ةع عالعي لعد  عرلإلًععلعع. اكنيعاجلع نعديةمع:عأتع هيزععومُ الك :
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 أتعىلعنععشع نعه عععهال عكةنععيل لععه يل ع هيىعع.سيه نيعفهيةنعأتع يلهععية يع
وأتعفيييية يع أتعع  ج ييييةعاسيييياةزع ضيييياهبةعنعو نع  ييييةع عمحيييي ع هاييييزعابهسييييا عفه ييييةعر  ع

ودييلع خي ععخلي عفميييةمع:ع)ععةءع قععهمي ععهسيا عديةمع:عأتع هيزع أتعىلعنعفم هييزعفجي
 د ه ييزعاجييلع نعدييةمعأتع هييزع أتعىلعع(علعفمييةمع  ييةع ع:علعر يينمعىلع منييةعدة ييةعخنفًييةع
علععهسإلسعلللعفمةمعهزع:ع)عكا ع صمشعاإلع هيزع أتعىلع  ععليةءىع ين ععهماةعي ع(ع

  ةنعع ييابعدييلععل  ييشعفاييزع ييعوعجييل ععع ةيي ع هاييزعلعفةهاليي ععهيي ظعد هييزع  ييةع ع
هم هيييزعو يييا عهم هيييزعفلعيييةعع. يييابعف اليييزععيييلعع. ييياكنيعوحيييالعوديييلعفجييي عيفعع.سيييه نيع
عألفة ايي ععهج ا يي عنعفهيي ع هييوع ةاييلع ابحيي عد هييزعنعو عييةععلييا عف الييزعدييةمع:عأتع هييزع

ىلعنعف نععلعدة ةعولعععهه ع لعاعزعوعةهزعخعألهنيةع جصييععهيل عوع.يةمعك يةعع أت
فه ييةععل  ييشعيفعهيي عععهالي ع يي ععع ييابعهم هييزعو يي عععيفععألحةا يعععهصيينان عن

نعععهس عععلا عهلعزعو الهاع هىعح يزعوعايلعح يزع  يةع عععةالشععمزعغهعععهم ع
و خيي خلع الييزعكييةنععهنعلييعع هاييزع نع هيي ع مييزعو ل ييزعو هييوع  ها ًييةعههسيي عععلييا ع

عهلعزعوعةهزعو نع ه ع ا ا زع قعىلع جةقعل
 ة ع هازعنعدةهاع:ععخ صييع يجلعايلع لعحل عع ةئ  عيفعع.عومُ الك :

نعفمةمع جلع:علعر ينمعىلع نع خياع   ي ععودةإعو  لعالعيعج ع قعر نمعىلع
:عهي عع خياععالع لعودةإع  لع يلنع الزععامزععال اع قععي  زعلعوديةمع  يلعايلعيعجي 

)عع قعع  زعفا  عع ً ةعااًمةعاج  ي عفميةمع:عوهلع هىعفاعشع لعنعفم اعر نمعىلع
نعوعح جيي ععمييزعلع يينايععهيينعهييوعلع  ييلعاييلعيعجيي ععهنهييلعههةيياعشعوههجييةهاععججييا

لعفةال اع قعه عععجل عععهج يايعف اليزععميارععاماعيعج (عنعدةمع:عفهيع اع نايعد 
يييةع ما ييياعنعفييي نعهييي عععهنهيييلعابهمسييي  عهسييينايع ع-رضييياعىلع م يييةعع- ييي خلععهمة يييليع  ن

ألاا يةع ظع اليزع خنهيةعخعألاليزعوهيييلع هيىعفيياعشع مةي يزعع يابعو يا عنعفية. ابع اليزععايلع
 اا ييةعنعف يي عع يي عع  ييابعهسيينايع نع ه يي عهييزعو نع يياعخلعو اعهييةعورهيينعهبييةعخعألالييزع



 

                                              -275- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

حامئيي  ع ييا ع ييةعنعههييلعولييلع يي عع خيياعوهيينعولييناععه يي زععهميينظعاج  يي عاييلع لع
وديييةإعايييةع يييلمع هيييىع اليييزععاميييزعفةه ييي زعأتعرليييأعغةه ًيييةعوهييينع عيييةريعدن ييي عيفعجييينقع

سييععفهيينعكييةنععامًييةعهج  يي عف الييزعحامئيي  ع هييننع لم اًييةع ييلع يينايعف ن جييعع مييزعنععهم
ع يابعوحيةظاعع-رضياعىلع م يةعع-فةل  شعفازع  إعيفعه عععهنهيلعابهمسي  عهسينايع

لةالييعععهسيي عععلييا عو عيياع يينايع نعحت جييعع مييزع  ها ًييةعه يي   ععنعف هييعععهميي ع
 هيييععلةاليييعععليييا عخعألاليييزعوليييناععه ييي  ععهنعضيييبعاج  ييي عنعفيييةل  شعع يييابعو يييا عف

 حن عههمزع خنهةعيفعمجاشععألحهة عيفععإلرثعوعهصه عوحننهييةع أتعيفععهم ياعوهي عع
اهايي ع،ييا بعيفعهيي خلععهمة ييليعنعووىلعهيينع ه مييةعاليي كاع اه  ييةعأل همييةعنعوهجيي عفا ييةع

أبن نعو عيةعفاو  ييةعفي جهيععييلع اه  يةعوالل ييلهةعع- نععيةءعىلع جييةقعع-عضيىعكةة يي ع
 َقول :

ععييي   اع خ يييزعأبلم ايييةىع وعععييي   اععا ييي ع ييي كةيعوليييعععههييي ع يييلع  عع
عل ايييشعحيييىتع يييلومععأتعييي  ةخلع  ها ًيييةعلةاليييعععج ييياعنعوعجاييينعنعع. نهيييلعاييينيعع.يييلكنمع
واينيعغيريخلعكةه  يي عوحنينخلعأتعليي ع كهيزعأتل  يةهعع. ييابعوعجيةظاعفاييزعفا هيععلةالييعع

نعدليشعهيي عععجهميين ععجيةظاعوهيينعععيككعيفععهيي ابععيلعحتيي ع اان ييزعوعيلعأتعحتيي عأب
نعوهييي ععدليييشعع.ييياظءعوعهيييناجعععخييياعفييي نععه اانييي عحييياع ع  ها ًيييةعع(1)و حييلععهييينالني
علةالعععج اعل

وهييينعععييي  زععيييةءع  ييينرعايييمج ع اك  يييةعو يييا يع  هاييييً ةعلةاليييعععج ييياعنعوألنع
عهل ييةريعع.ةئايي ع ييةعاييلمعوهيينععه ييا يعخبييإل ععييةعهيينعععيي   اعواييةىلع ييةهايعامجسيي ع

اعفا ةع اعخلع هايزععل  يةاخلع هيىععهياعلبعخعألنع يكععهجينريعأتعايلمعف الزعر  لعو صه
عهزعل

ييإلاٌمعنعف الييزعلييا ع وهيينعععييككعيفع،ييالععجايينعنععهيي ظعع. يينحعع  ًجييةع ييا عوحا
                                                        

 عنِ مُ ينى اشرتاط َط  الودجا مجي ن  أو ينى َط  الودكا واَلقوم وانن ٍ .  (1)
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 هىععلا ع  هاً ةعلةالعععج اعنعو هىع هيوعفمي عنعفي نعدهياع وعملع ي كاع يةاًمةع
فاوً ييةععع  انقااِر انظنااون () إضاانف  اَكاا  إ  الااااب ان لااوم ال إيفعدة ييلي:ع

كورييعفا ةعع ابعوحةظاعوغه اعيفعاجض ةعلةاليععع. يابعفهاي ع  يشعاام يةعواينيع
 نععو ااااجل اااااوا  عنااا  أن يقااانل :هييي عع يييخعمعلايييلععفاااأَول :هييي خلععهمة يييليع ع

دة ييييييليع ضييييييةف ععجهيييييييع قععهسيييييي ععع.جهيييييين عأتع قعع.مييييييلرعع. مييييييننعملع سيييييي نفا ةع
ىعارلي عوعحيليعيفععهمينيعنعاي ععهسي ععع.جهين عع. ياملععأتح  ةمعفةهسي  ةنعهاسيةع هي

و ن زع دن ععلععهس ععع. مننعنعوه هوعملع مينع هيىععجةرضي زعنعفل يملمةخلعخعألنع
عهميينظع سييم ععهضييجا عوأتع هيي عنع عييةعيفعهيي خلععهمة ييليعفيي نععهسيي  نيعيفععهميينيع
ع ملهيي عوعحييليعفةح  ييةمعرلنييةنععهسيي ععع. ييابعهيينعاجامييزععح  ييةمعرلنييةنععهسيي ع
عليييا عوأتععيييالبع ميييلانعألحيييلععألعيييا لعفمهميييةعحامئييي  ع  هيييععلةاليييعععجييياع عو هيييوع
أت يييي نعئ  ةعيفععهميييينيعنعو مييييةمع  ًضييييةع نعهييييي خلععهمة ييييليععهيييي ععجمييييةعهاسيييياع هيييييىع
  إلد ييةعنعايي عأتاييلع نع ماييلع هييوع ييةع  ععكييةنععهسيي عععلييا ععسييةوًلع وع عييلعديينيع

عألدن عو نععهسي عععليا ع منيةعهينعععلععهس ععع. ابع عةع  ععكةنععهس ععع. ابعهن
نعوهيينع يي ىعفيياوهععهمة ييل نيعملعجتييلهةعع(1)عيياءع سييريعف الييزعحامئيي  عأتع ه ةيياع هاييز

عختاجع لعه  لععلنعانيعنعوىلع جةقع  هىعو  هيعل
ع
ع
ع
ع
ع

                                                        

 ااوا  الثني َو ااوا  األول ف  داع  ل  فيتن أرى .  (1)
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ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع
 القاعدة السادسة والخمسونععععععععععععععععععع

 دومإذا تعـذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعـ

 نععهنعليييععهيينع اعءععجميينقع قع ،ييينةهبةع  ععع-رمحييوعىلع جييةقعع-ع هيييع
ع وعاة هيي  عوحنيينع هييوعنعايي ع  عع ييا عع افيينععوأت ريينيععمييشع ،يينةهبةععم ييةعا صييع 

،ييةحعععجيي عف ييينع حيي عايييزععييلعغيييريخلعنع يينعًءعكيييةنع،ييةحعععجييي عفيياًاعع وعل ييي ع
َ أَْم ااان ّي ْ  أْن ع(:عععجامييي عخعألنعهييي عععيييلع اعءععألعيييةانىعوديييلعديييةمعىلع جيييةق َُّ إنَّ ا

َلَ اااان  َْ وهييينعاليييصع ييية عيفعمجاييييشععألعيييةانىععهنعل ييي ع هييييىعع)تا اااَؤد وا اأَلَمااانَ َت إَ  أ
عإلالسيييييةنععيييييلعحمييييينقعىلع يييييلعولييييي ع هيييييىع  يييييةاخلععيييييلععهصيييييإليعوعهلكيييييةيعوعهصييييياة ع
وعههةةرعىعوعهمي ورعوغيريع هيوعايةعهينععيخملع هايزعأتع لهيشع هايزععهج يةاعنعوكي هوع

عحمنقع عكةهناعئشعوغريهةعنعو يلعمسيايعايلعلميلىل  ديةمعععهج ةاعاجض يع هىعاجض 
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:ع) هيييىععهايييلععيييةع خييي ىعحيييىتع خا يييزع(عروعخلع محيييلعوعألراجييي عع:عديييةمعر ييينمعىلع
:ع)ع ا وععألعةاليي ع قععدييةمع:عدييةمعر يينمعىلععو،ييننزععجييةكيعنعو ييلع لعها ييايع

ظعوحسييييمزعو،ييييننزععييييلععئ  مييييوعوأتعختييييلععييييلعخةالييييوع(عروعخلع ايييينعاعواعوعهكعيييي 
:ع)عييلع خيي ع عيينعمععهميية ع ا ييلع اعءهييةععدييةمع:عدييةمعر يينمعىلعععجييةكيعنعو مييزع

 ا عىلع مزعوعيلع خي هةع ا يلع  إلف يةع  هةيزعىلع(عروعخلععه  يةرظعنعوديةمعىلع جيةقع
َُ أَمنََالَاااا   َوْليَالَّااااَ  اع(:ع َاااا َُ  اْيمت  َُ  َاْ   ااااك ْ   َاْ   اااان فَاْليا ااااَؤدَب الَّاااا َ رَ َّاااا   فَااااَذْن أَماااا ع)عَُّ

فةهمة ليععهجةعي عيفععه يا ج عهينع نععإلالسيةنعريعع هايزع اعءععجمينقع قع ،ينةهبةع
نعههييييلعهييييي عع  ععكييييةنع ،ييييينةهبةععجيييياوفنيعنع عيييييةع  ععكييييةالنععأتع جافيييييننعوهيييييا ع قع

نعف ييةععهج يي عحامئيي  عيفعهيي عععجيي ع عععجيياف  يع يي ا ع وع ه مييةهيعوههييلعل همييةهي
يعوهيينع نع،ييةحعععجيي ع  ععل يي عف الييزع مييلمععملهيي عهيي ععهيينععييةع مييارخلعهيي خلععهمة ييل

ع.جييييلو ع ظعكلالييييزعملع نلييييلعنعوع.جييييلو عهيييينععهيييي ظعهييييا عيفعحاييييلععهنلييييناعنعفهيييي ع
ها عيفعحالععهنلناعف ينععجيلو عنعفمميلمع،يةحععهي عععجي ععملهي عع.جيلو ع ظعععة

 الزع لعحايلععهنليناعنعوال صيا عيفعحميزع هيىععيةع م ضيازعع.صيهن عنعهي ععهينع
ععلبعنعو لمع هازع ليع اه ع:عهمنمععهاع

ديييةم:عليييةءعرلييي ع قععيفعحل يييععي يييلعايييلعخةهيييلععل ييإععدنهيييزععمن اان :
ع يا ع ةة،ي ةعووكةئ يةععع اف يةع يم عفي نععفسلهزع لععههمل عنعفميةمع:ع)ععهم ع

(عع ةيي ع هاييزنعفييلاللمع،ييةح  ةعاجييلع جا يي ععههمليي ععلييةءع،ييةح  ةعو أتعف ييلالوعهبيية
لييةيعهنعلييلهةععه صييا عفا ييةعنعههييلع نع صييا عفا ييةعهمةسييزع ييم ععملهيي عع.جييلو عو 

ف هنيييةع هيييننع ملهييي ععهيييل لعيفع ع يييزععيييىتععيييةعلييييةءعرهبييييةعف اليييزع خا  يييةع هايييزعويفعاجيييضع
(عنعو يلعليةااعديةمع:ع)ععروعلىععجل عععهصنان ع:عع)عف نعلةءعرهبةعفلاهةع هايز

الي ع م ةيشعايزعيفععهجصةعوعهسن عوعج  عو ع ةهزع ه مليزععهعرخصعهمةعر نمعىلع



 

                                              -279- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

(عروعخلع محلعو انعاعوانع ظعأتع هل ع جا ةزعخعألاليزعأتع   جيزع ي ع وع ي ععهمية عههمميةع
الجهيييع نعهييزععةهيييًهةعههممييةعأتعالجافييزعوملعالييخعاعابه جييا ع هاييزعيفعهيي خلععألعيينرععه سييال ع

عفملمععمله عع.جلو عفالخ هةععإلالسةنعو م ةشعهبةعل
:ع)عويفععهاكييييةيععمعىلعحيييل عع لعها يييايعديييةمع:عديييةمعر ييينععوماااُ الاااك :

(عو نضييبع هييوعحييل عع  يياوعاييلععييجاعع ييلع ااييزع ييلعلييلخلع نعرلييإلًعععخل يي 
:ع)ع نعولل يييزعيفعدا ييي  ععسيييهنال  عفجافيييزعو نععوليييلععيييةأتًعيفعدا ييي عفميييةمعهيييزععهمييي ع

ولل زعيفعدا   عغريععسيهنال عفةايزعويفععهاكيةيععخل ي ع(عنعوحنيلعالجهييع مامًيةع نعهي عع
 نعءعكةالنعععنلنا لع وععجلوعنيع وعديلع هيننع ييعوروي ععع.ةمعع.لفننعهزع ،نةىل

نعههيلع.يةعكيةنععيلعافيلععلةههاي عملع نلييعععه يا ج ع جا ةيزعنعاي ع ههيزععيلع خيي خلع
 جيييييااع خييييي خلعنعوفايييييزععخل ييييي عنع هيييييوعألنع ،ييييينةازعجم نهيييييننعفلاللهميييييةهيععملهييييي ع

عع.جلوعنيعخعألالزع  ج رع هامةععه نعع م يعه مةا ع  لععلةهها ل
يفعععيا يعع.ةميناعنعديةمع  ايلعععةعدضيىعايزع  ياعايلععخلليةىلعع: ومُ الك

اييلع  ييريع:عفمييلعرليي عيفع  ييلع  يياعفجييةءىعععا  ييزع قع  يياعفيي كاىع هييوعهييزعلع
عاللهمييياععفمييةمع:ع)ععاللهميياعفكاصييياع راييشع يييمنيعنعفكاصيياععع   يييزع(عنعفمييةمع:ع)
لعويلعهييي ععفة  يييلظع راجييي ع عييي اعو  ييياًعع(عنعفةجهيييياعويييييع   ييييزعلعفميييةمع:ععععع)ع  ييي

عهالييي عفجيييةءعوهايييزعفميييةمع:ع هم يييةعفةجييي ع(عفميييةمع  ييياع:ع)ععاللهمييياعف لولييياععيييلع
ععئاع(عوهنع واع،نابعل

لععدةمع محلع:ععةعيفعالةساععاءععمزعرس ععلععهصنةا ع عاوهيةع نع يكاص
ععلهي

نعوهييينع ،يييبععوهييي عععهمييينمعهييينععهييي ظعحهييييعايييزععخلهةيييةءععيييلعاجيييلع  ييياع
عه ييياخع مييياععهيييل لعو ه اييي خلععايييلععهميييايعوعايييلعععألدييينعمعو حاعهيييةعابهماييية عنعوعخ يييةرخل
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  لو عو،نازعيفععإلالصة عنعفه ةعفملععهال عوملع جا عهزعح ٌّعوأتعخي علجهيزع
  يياعكة.جييلو عنعودييلعع ةيي ععهصيينةا ع هييىع هييوعف يي خلععألاهيي ع ييلمعاأتهيي ع،ييال ع
 هىع نع،ةحعععج ع  عع ج رىععجاف زعف الزعرج عيفعحهيعع.جلو عو  صيا عيفع

نععأل،هبعهزع وع ةعهنععأل،هبعهنعللخلععه عععلعانحا ععه اسعوعه يلها عحمزع ةعه
عل

 فأَول : عوأمن مُ  كي  اللفني  ف   ّيث   أاّين أمه ن
ودييلعدسيي  ةععهجه ييةءع قع دسيية عوإلويي عو ةصيياه ةع ليينمععاللقطأأة :عمن اان :

وع.مصناع نعه خلععههملي ع ينعًءعوليعع جا ة يةع  عملعريععف الميةع نع ه ميةع،يةح  ةع
ولععراهةع هازعجل عع اةاعالعمحةرععافنً ةع:ع)عف نعلةءعرهبةعف نع ح عهبيةع(ع
و نع ج رىععجاف زعف الزع ميلمععملهي عع.جيلو عو  صيا عيفععههملي ع يةعهينععأل،يهبعنع
فييي نعكةالييياععيييةأتًعفهيييزعحة يييزعهصيييةح زعوهيييزعع ييي مةةدزعو هيييننعا مًيييةعيفع ع يييزعنعوهيييزع

ا ييي ععألالجييية ععهييي عأتعم ميييشععيييلععه صيييلقعايييزع هيييىعالاييي ع،يييةح زعنعو نعكةالييياععيييلعهب
، ةرععهسي ةهعكيةه ميعوعهيللةجعوعألرعاليععوحننهيةعفهيزع كه يةعنعوهيزعااج يةعوع ي مةةقع
الةم  يييةع وعحة  ييييةعهصييييةح  ةعنعوهيييزع عسييييةك ةعوعإلالةييييةقع ها يييةعحييييىتعرييييلعرهبييييةعنع
جل ععي لعالعخةهلععل إععافينً ةع:ع)عهياع ع ظعضيةه ععه يميعكعهيوع وعألخايوع

علع(1) وعهه ئعع(
ع.ةمناع  ععضاىلععجةكيعهيزععلًيععجهنعً ع عةعابل  ةاخلع وعع.يليععهي ععومن ن :

دضييىعهبييةع  يياعفةالمضيياعع.ييلياعوملع جييا عهييزعخيي عوأتع وييياعف اليييزع ميييلمععملهيي عع.جييلو ع
عفامسيععةهزعو ج لعيول زلع

  عع اقععإلالسةنععةأتًع وعغصي زعو ىلعراخلع قع ههيزعو نعملعريلهيععومن ن :
                                                        

و ا منيف ل  هبن   ِ اَول . والك م حينر َُا ف نن  فن  من ا ف ل  َال متنم كول الل ني    (1)
 في  تِا ل .
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 يييلعوعل  ييلعيفععه نيييعع يييم يعاييلونعليييلو عنعف الييزعحامئييي  ع  صيييا عيفعهليينمععهج
هيي ععع.ييةمع ييةع جييناعالةجييزع هييا يععييلع،ييلد  عوحننهييةعخعألنع،ييةحعععجيي ع  عع جيي رع

عولناخلعاللمععمله عع.جلو عل
عييلعديي ضعوا جييي ععييلع حييل عف ييةىلعع.ةهيييوعغا ييً ع ن هيي عو ييلمع ميييزععومن اان :

  صييا عيفععهنا جي ع يةعهينععأل،ييهبععع.ينااهعحيىتع  ي ععييلعوليناخلعنعفهيزعحامئي  ع ن
عيلعاايشعو صيلقعاو م ييةع وع يلفج ةع قعااياعع.يةمع وع  صييلقعاجام يةع هيىععهةميياعءع

عوع.سةكنيعاما ع لع ،نةهبةعل
علععةىعوهيا عهيزعوعرثععجهين عفي نععةهيزع هيننعه اياععيةمعع.سيه نيععومن ن :    

 يزعلجي عكة.جيلو عفاصا عيفعع.صةوععهجةع عخعألنع،ةحعععج ع  عع جي رىععجاف
عل

عهاهييننععهيي عأتع جييا ع هه ييةعنعفمييلعالييصععإلعيية ع محييلع هييىعليينعيععومن اان :
عهصلد عهبةعيفعروع ي ع اياع ةهععنع وع سهيعههنةكيع هىععيةعهينععأل،يهبععيلعهي عع
 وعهيييي ععنعههييييلع نعدهمييييةع:ع  صييييلقعهبييييةعفيييي نععهصييييلد ع هييييننعامايييي ع ييييلع ،يييينةهبةع

عيلععألل عود هينععفللاهيةع يينعو أتعضي م ةعوعندنف ع هىع لةيهتيعفهنع افنععيفع ين ع
ع. صلقع وه ةع وعدا   ةعو هننع لاع،لد زعهزعنعو هىع هيوعفمي عنعوىلع  هييع

عل
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 القاعدة السابعة والخمسون
من تعجـل حقـه أو ما أبيـح له قبل وقته على وجه محرم 

 عوقـب بحرمانه

ععجييينيععع  ة يييلعهييي عع نععيييلع ليييةيىعهيييزععه يييا ج ععييياعوم ننَااان : ًئةعيفعوديييا 
ععه ن يي ع اعيي عنعف الييزعحامئيي  ع عهنديياعو ييةمع هاييزععألعييلعنعوحييةومعع يي ججةهزعاليياق 
عهيييزعوليييةمعاامييزعواييينيعحميييزعنععجةعهييً عهيييزعاممييياضع  جةدييععحباعةاليييزععييلععيييةعهييينعع ييةس 
دصلخلعللعًءعوفيةدًةعنعفه ةع الزع ن  عهه  اوهعان ةئ ع اع ع ججإلًععميزعههنصينمع

نعفي نعهي عععخلعع.س ن عهزعف الزع جةدععابجاعةنععمزعنعوه ععهنععهجيلم هىععمصنا
خييريعفاييزعنعوحمييزعععجيي ععهيي ظعلجيي ع،ييةح زع مييشعيفععجيياع ععييلع ليي عع يي ججةهزعأت

 نع مشععمزعنعوه خلععهمة ليععهج ا  عمو علةال ًيةععيلعلنعاليعععهساة ي ععه يا ا عيفع
عهن،ييينمع قعحميييزععهم يييشعو يييلععهييي رعئشععخعوألنعفجييي ع هيييوععه ييي صععهييي ظع رعاع
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ع خاعنع ع اعزع ياجالوعحتة إلًع هىععه اهععلعلةالع   ف نَِ  ليلنن :الاق 
 الزعحتة  ع هىععه اهععالثنَي  : الزعودشعيفععلا عع  ججةأتًعجمزعلععأكِمهن :

عاسهنكعه خلععهلاقعهه ن، ع قعحمزعنعفجندععحباعةالزععلعه عععج ع ،إلًعل
عفنقول :عو      نوأدل  ََُ القنعِ  ّيث   ش    َا

:ع)عأتع يياثععهمة يي ععياًئةع(عروعخلع ايينعاعواععييلعحييل عععدنهييزععماُ األدلاا  :
 مينمعع  اوعالععجاعع لع اازع لعللخلعنعو لع  اعدةمع:عمسجاعر ينمعىلع

ععيييريعثع(عروعخلععةهيييوعو محيييلعوعايييلععةليييزعنعف ييي عععهمة ييي عكيييةنععيييلع :ع)عهيييا عهمة ييي  
يع  عععييةىعههمييزعع يي جج ععإلرثععمييزعمجهيي ععهنرويي ع ظعاييلع سيي نمننع رثععيينرو 

وع  لةمعحاة زعفم هزعع  ججةأًتعهارثعفجةعه زععه ا ج عامماضعدصلخلعوحاع زععلع
ع.ريعثعللعًءعوفةدًةعنعوعةع  لهزعو دنعخلعو  لنخلعألانعىلععه اعوعهةسةاعنعو أتعهنعكيةنع

نعههيلععهمة  ع اثععلععةمعع.م نمعأتال  اععهةسةاعانيعضجة ععإل ةنعو ه ععهيلالاةع
.ةع هيععهمة  ع اليزع نعد ي ععنرويزعف اليزعليا ععيلعع.يريعثعف اليزعحامئي  ع مللياع يلعفجهيزع

ع هوعنعوه عععلعابىلع لععه رعئشعل
 قعخايي ععحييل عع لعها ييايعدييةمع:عخالمييةععييشعر يينمعىلععومااُ األدلاا  :

  لعهزعوه زعهزعرل ععيلعلي ع ع سي ىععفة بعىلع لعول ع هامةعوعشعر نمعىلع
الع ل لععلعاإععهض اععنعفه ةعاللهمةععهنعاظعدية ععهج يلعلي عرحي عر ينمعىلععرفة  
فاعاعاس يعفهةنعفازعح ةزعنعفمهمةع:عهماًئةعهيزععه ي ةايعلعر ينمعىلعفميةمع:ع)ععع

كييإلعوعهيي ظعالةيي ع  ييلعااييلخلع نععه يي ه ععهيي عغه ييةععييلعع. يية عملع صيي  ةعع.مة يييع
نعفميييييةمع:ع)عهييييي عععا ييييياعكع وععاعكييييينيه  يييي ج ع هاييييزعانرًعع(عنعدييييةمع:عفجييييةءعرليييي ع

:ع)ععاعكع وععاعكةنععلعع- هازععهصإليعوعهسإل عع-عياءعكماع ،  زع(علعفمةمع
رلي ععانرع(عروعخلععه  ةرظعلعو لع  لعىلعالع  ياوعديةمع:عكيةنع هيىعومي ععهمي ع
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:ع)عهينعيفععهميةرع(عفي ه نعع م ياونع هايزعع مةمعهزعكاكايعف ةىعنعفميةمعر ينمعىلع
ع ييلععهميي ععوعع  ييةءًيعديلعغه ييةعلعروعخلععه  ييةرظعنعو يلع  يياعاييلععخلليةىلعفنليل

دةمع:ع)ع  ععوللنععهال عدلعغا نعفلحادنععع ة زعوعضياانخلع(عروعخلع محيلعو اينعاعواعلع
و ابعاهييا عو  يياععو ييلع  يياوععاييلععييجاعع ييلع ااييزع ييلعلييلخلع:ع)ع نعر يينمعىلع

عاع:ع)عوعمجينخلع ي  زع(عفة ةهيلعيفعحادينععع يةهععه يةمعوضياانخلع(عروعخلع اينعاعواعنعويع
،ةن عع.سه نيعهزععيةع ييععيلععه يميعفا يةع  م ناليزعنعههيلعأتعمهيوععه ما ي ععهييًهةع
خةً،ييييةع أتعابهمسيييي  عنعفةه ييييةمععييييلععه ما يييي عع يييي جج عالصييييا زعابألخيييي ععم ييييةعد يييي ع
عهمسي  عفجنديععابال لع  ييةععميزعوا نا يي عرحهيزعو مجييزععيلع يي  زع ميلععهيي جضخعألنع

عمزعد  ع وعالزع ندععحباعةالزعلعلعع  جج عح
 يلع يها ةنعايلععن يىع يلععهلهياظع يلع ياويعايلععهيلاريععومُ الك أي  ن :
ديييييةمع:ع)ع  يييييةعععيييييا يعالهنييييياعالةسييييي ةعا يييييريع  نعوها يييييةععع يييييلع ةئ ييييي ع نععهمييييي ع

فمهةح ةعاب  عنعفمهةح ةعاب  عنعفمهةح يةعاب ي عنعفي نعاخي عهبيةعفه يةعع. ياع يةع
 أتععهمسيييةئاعوحسيييمزععهكعييي ظعلعفييية.ا يع يييةع نععع ييي ن ععيييلعفال يييةع(عروعخلععخل سييي 

  يييييلوجعههيييييلع  ييييييك ع نع  ييييينقع مييييييلهةعوها يييييةعخعألاليييييزع  هيييييييع صيييييهن  ةعنعفيييييي  عع
ع  ججهاعع.ا يعيوعل ةعف نهاعهاع ملخلعالونععهالنهع قعوها يةع وععهسيهلةنع نع
ملع هيييلع يييةعويلع  ععفجهييياعع.يييا يع هيييوعف هيييننعديييلعع ييي ججهاععيييةعهييينعحيييإلمع يييةع

ا عف جةدععابجاعةنععمزعنعفاةاقعاام  ةعخعألنعالهةح ةعحامئ  عاب ي عو يةعالا  ع 
ع. يياع نعكييةنععهاليي عدييلعع يي ن عفال ييةعفه ييةعع يي ججهاععيياًئةعد يي عود ييزع ند يياع

عابجاعةنععمزعل
:عععحييل عع لعها ييايعيفععهصييناننيعدييةمع:عدييةمعر يينمعىلعومااُ الااك :

خبريععهم ا لعاجلع نعله  ةع نععيةءع صاوعععإلا عوعه ميعف لععا ة  ةعاجلعف نععأتع)
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 عسه ةعو نععةءعراهةعو،ةً ةععلعماع(عع ة ع هازعنعو.سهيع:ع)عفهزععخلاةرعوإلو ع
ع(عوعه صييا  عحيي  ععههييضعيفععهضيياهعهايينهيعع. ييكظع هنييةع عىعهييضعنعوهيي عععييلع  ل  
عه ييلها عوهييينع ظ يييةرعع. اييشعيفع،ييينريعغيييريع،ييينر زعامصييلععه  ا ييياعاب. يييكظعهيييللايع

هيو لعفنصي ع هيىعهي خلععهيللايعالا ي عغيريعع ياوهعع ي ججةأتًع يةعفجنديععاو يينىعع
عخلايييةرعهه  يييكظعاييينيععإلعسيييةكع وععهيييااعاجيييلعحه  يييةععيييشع،يييةهععيييلعمييياععجةعهييي عهيييزع

عامماضعدصلخلعل
حل عععالع  ة عيفععهصناننيععافنً يةع:ع)عأتع همينعععهاك يةنع ومُ الك :
عععلهعععلع هماعفةعكظععميزعفي  عع  يىعها ايععافنً ةع:ع)عأتع همنعع(عو.سهيع لع ل

 الخلععهسنقعف نعابخلايةرع(عف ي عععهي ظع هميىععلهيععديلعع ي جج ععه ياعءعاياخصع
د  عو،نمععلهعع قععهسنقعهجل ع ه  ييعابهيو لعنعفاهيننعديلعع ي جج ععه ياءع
د يي ع وعالييزع هييىعولييز ع ييا عفجندييععاو يينىععخلاييةرعأل،يينةىلععلهييععايينيععهييااعوايينيع

عماععجةعه عهزعامماضعدصلخلعلافشععهو لعع.  
َُّ  الاااانباََب َويا ااااْنَ  ع(دنهييييزع جييييةقعألهيييي ععهيييياابع:ععوماااُ األدلاااا  أي اااان  : َْيَْثاااا   ا

ََنَت  َِ ْ  أْماااااااَواَلك ْ  ال َتْظَلت اااااااوَن َوال ع(ودييييييةمع:عع)الَِّّاااااا ٍ و ااااااال ْ  فَاَلك ااااااْ  ر  َوإْن تا ااْ
وهيي ععع-ونعيلاهتييةع ظعهيييع ا ييلع-فلهيي ععهيياابعع يي ججهنععيلايع عيينع يعع)عت ْظَلت ااونَ 

هينعع ياوهعع عاعع اوهعههم يع ههنععهللاهتةع ا ًمةع اًعةعوهنععهاابعفة  ججهنعععة
 يعا نصياهزعالا ي ع يا عفجيةد  يعىلع جيةقع ني عهي خلععهيللايععجةد ي ع ييعاممياضع

َْ  َوَماانع(دصييلهيعنعودييةمع جييةقع:ع ُْ راب  َلَ ْ ا ااَوا يف َأْمااَواَل النَّاان اال ْ  َماا فَاا  يَاْن  ااوا آتَاياْ
 ََُّ َِ ا فلعنعمع ه ععهياابع عينعمعانندي ععه كي عحًسيةعوعجيىًنعنعو هيىعهي عع مية عع)عَعْن

عمجاشعع.هة عععلاع عل
عحييل ععهبيلعايلعحهيايع ييلع اايزع يلعليلخلع نععهميي ععوماُ األدلا  أي  ان :
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دةمع:ع)عيفعك ع ةئ  ع ا عيفع راجنيعامياعه يننععيلع  لةهيةععيخجتاًععهبيةعفهيزع لاهيةع
وعلععمج ةعف انع خ وهةعوعلاععةهزع لع ععلع لعةىعرامةعأتعلي ععمع  يلععم يةع
عيياءع(عروعخلع ايينعاعواعوعهمسييةئاعو،ييننزععجييةكيعنعفجهييىععهميينمعاو ن ييزعفيي نعهيي عع
عهال ععهي ظععميشعيكيةيععةهيزعهينع ا يلعمنيةءخلعاي هوعوظيلع نععهلكيةيع ممصيزعف مج يةعنع

 خي ععميزععج يةععيلاععةهيزع جل ياًععفجندععامماضعدصلخلعوهنع الزع خ ىععميزعد ياًععوع
خعألنععلعع  جج ععاًئةعد  ع وعاليزع نديععحباعةاليزععفنيا ععيلعيكيةيععةهيزعوحيا ععيلع

ععلاخلع  ًضةعنعوىلع  هيعل
هجيلعع:ع)ع نععهمي ععىلعايلع  ياوعايلععهجيةإععحيل عع  يلعومُ الك :

ععهاععاعوع.ا  اع(عروعخلع محلعو انعاعواعو،ننزععهكع ظعل
ع.يييةمععيييلعغيييريعحهيييزعع ييي ججةأتًعهم يييةءععةهيييزعفجنديييععابههجمييي ععوع.ا  ييياع خييي 

وا جل اخلعأبخي هةععميزعنعف ي خلععألاهي عوغريهيةع ةايلكعاأتهي عدة جي ع هيىع نععإلالسيةنع
  ععع ييي جج عحميييزع وععةهيييزعابهلا ييي ععليييا ععييياً ةع اليييزع جةديييععاممييياضعدصيييلخلعوهييينع

عحاعةالزععلع هوععه ظع،ةرع  ً ةعهندن زعيفععلا عل
زيَِن فنقول :وأمن الفنوع   فل نف مبن م ى مُ األدل  َو

علعع  جج عفيمهبعععيا يعيفع يلهتةعفياقعاام  يةعفادي ع ال ي ع هيىعدينمعاجيضع
 هي ععهجييععجةعهي عاممياضعدصيلخلعنعوعيلعع يي جج عفم ي ععيلع و،يىعهيزعا ياءعف الييزع
لا ععلع هوععه ياءعكيةهنعرثع  ععد ي ععنرويزعنعوعيلع هي عيول يزعيفععيااعع.ينىع

عدزعخعألالزعع  يعحباعةهنةععلعع.ريعثعفجنع عامماضعدصلخلعلع. ن عملع مة ع إل
أتع ةايلعيفعلينعيععأتال ةيةهعايزعوأتعع-  إععهمصلع قعختهاهيزعع-وختها ععخل اع

  ةر يزع  ًضيةع ميلععيلع مينمعأباليزع يي عنعههيلعهينعختههياعامةسي ةعايإلعفجي ع اعيياع
جاييلوع هييوع ياععحهيياعو  يياىعنعوكيي هوععييلعابهععهمصييةىلععهلكيينظعفيياعرًعععييلععهلكييةيعأت



 

                                              -287- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

عسيييملًةعههلكيييةيع ميييزععجةعهييي عهيييزعاممييياضعدصيييلخلعنعكييي هوعهييينعع ييي جج ععليييا عام ييي ع
عهصييالعحييةمع حاععييزعف الييزعلييا ع هاييزع كهييزععجةعهيي عهييزعامميياضعدصييلخلعنعوهيينع فليياع
عإلالسييييةنعيفعهنييييةرعرعضييييةنع  ييييًلععف الييييزعسععو هلعييييزععهمضييييةءع مييييلعمج يييينرععهجه ييييةءع

عزعلو سوعاما ع هوععهان عه مةءععجاع عيفعحم
-ع جيييييييييييييييةقعىلععيييييييييييييييةءع نع-ععهمة يييييييييييييييليعف ييييييييييييييييعيفعكييييييييييييييية  ععهييييييييييييييي ععوهجييييييييييييييي 

عو  هيلع  هىع جةقعوىلع
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 القاعدة الثامنة والخمسون
تقدم اليمين في كل ما كان من بـاب التكريم والتزين، واليسـرى 

 فيما عـداه

ععوهاعدة ليععةاليعههلةهععو ها ةع اه عكورييعنعوااةهنةع نع مةمع:
 نعىلع جييةقع.ييةعخهيي ععخلهيي عع،ييلةىععمييزعوعخ ييةرععييةععييةءعنعوكييةنععييلعمجهيي ع
عيييةعع،يييلةةخلعوعخ يييةرخلع ةضييييا ععه ايييةعلع هيييىععه اة يييياعنعواسييي انعه اهييي عولييييلانع نع
عه اءع  ععكةنععلعابىلععه ها ييعوعه ج ي عوعهج يةايعفي نععه يلعءيعفازع هننعابها نيع

نعوعها ينيع عيا ععيلععه ي ةمعو ك ي عو عيلعع  ًكيةعهبيةعخعوألنعع.مية اععمية اع  يا  
دييينًيعو  ععكيييةنععهةجييي عع.ييياعاعهيييا ععيييلعهييي خلععألاييينعىلعو منيييةععيييلعابىلع يعهييي ععهمجة ييي ع
وغسييييه ةعو خيييي ععألعيييياةءعع.سيييي م ريعو يعه  ييييةعفيييي نععه ييييلعءيع هييييننعابه يييي ةمعف يييياع

علع(1)خهماعه هو
 وإليك هو األدل  على ََُ القنعِ  :

 جج ييييزععنيعدةهيييياع:ع)عكييييةنععهميييي عحيييل عع ةئ يييي عيفععهصيييينانعفتن اااان :
                                                        

و كِيل عنئش  عنِ أ  داود والاْيو  يف شنح الان    (1)  ل في  كِيل صني  صثي  يف َُا َو
ولفظ  " عُ عنئش  أن النيب صلى هللا علي  وهل  ّينن جي ل يَِ اليتىن لط ور  ْو نم  وّينَ  

 اليانى ِ ئ  ومن ّينن مُ أاى " .
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عه ييييا لعيفع مجهييييزعو الهييييزعو  يييينرخلعويفععييييلالزعكهييييزع(عفمن ييييةع:ع)ع مجهييييزع(ع ظعهيييي  ع
عهمجييةمعوه سيي ةععهاعيي عهاالسييةنعوفاييزعجت يي عو ييل لعفةهسييم عفا ييةععه ييلعءيعابها يينيعنع

:ع)ع  عععال جيي ععدييةمع:عدييةمعر يينمعىلععها ييايععويفععهصييناننيععييلعحييل عع ل
ابها ييىنعو  ععخهيشعفها ييل عابهاسييا ع(عو.ييةعكيةنعيفعخهج  ييةع يياكع يي ععع حيلكيعفها ييل 

ععه ل لع النعفازععه لعءيعابهاسةرعل
:عع)ع  عععديةمع:عديةمعر ينمعىلععحيل عع لعها يايععوماُ األدلا  أي  ان :

 نضييلنعفةاييل وعع اييةعمهيع(عروعخلععألراجيي عو ييمةاع،يينابعنعوعييلعع.جهيين ع نععهل ييةريع
وعه ج  عنعا عوعه ج يلعهللععيةعهينععجهين عنعفةهسيم ععه يلعءيعاب.ايةعلععفا ةععلععه هاي

عد  عع.اة انعفا س ع لخلععها ىنعد  ععهاسا عوهه ععيفععهالهنيل
  ل ع ةاليعععفملعكةنععهم عع-وهنع سا بععه جاعع-عهكل ععومُ الك :

 ايلنععمزععأل لعنعو هوعألنععإلالسةنع  يل لعابهكلي عنعفه يةعكيةنععيلعابىلععه يل لع
عفازععه لعءيعابها نيعواهاه ةععةع   عيفععجل عع:ع)عو الهزع(عل

 نعع-رضيياعىلع م  يييةعع-عألكيي عوعه يياىلعنعفجيييلععاييلع  ييياععومااُ الاااك :
دييييةمع:ع)عأتعسكهييييلع حييييلكيعا ييي ةهزعوأتع  يييياالعهبييييةعفيييي نععه ييييالةنعععىلعر ييينم

 جلياععةعوأتسك عا  ةهزعو  اىلعهبةع(عدةمع:عوكةنعانفشع ل يلعفا يةع)عوأتعسخي عهبي
 نععهمي ععهبةع(ع ظعا  ةهيزعروعخلععسهييعوعهكعي ظعاييلونععهل ييةايعنعو يلع لعها يايع

ديةمع:ع)عهالكيي ع حييلكيعاا امييزعوها يياىلعاا امييزعوهالخيي عاا امييزعوهيياج عاا امييزعنعع
فيي نععه ييالةنعسكيي عا يي ةهزعو  يياىلعا يي ةهزعو جليياعا يي ةهزعوسخيي عا يي ةهزع(ع

وعألك عوعه ياىلعوعألخي عوعإل ليةءعهياععيلعابىلعروعخلععالععةلزعو مةاع،نابعنع
عهه ييةمعفسييلعفا ييةععه ييلعءيعابها يينيعخمةهةيي عهه ييالةنعو ملًهييةع ييلععألكيي عوعه يياىلع

عوعألخ عوعإل لةءعابهالععه ع  ةعاععهمجة ةىعل



 

                                              -290- 

 تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

 مجييييةهععهجه يييةءع هيييىعع يييي ن ةىلععه يييلعءيعيفعاخييينمعع.سييييجلععوماااُ الاااك :
عيلععهسيم ع  ععاخهياعع.سيجلع نعابها نيعوعخلاوجعابهاسيةرعجيل عع الي عديةمع:ع)ع

  ل عاالهوععها ىنعو  ععخالاع نع  ل عاالهوععهاسيا ع(ع،يننزععجيةكيعوغيريخلع
نعفيييلمع هييييوع هيييىع نععأتال مييييةمععيييلعع.هييييةنعع.ةضييينمع قععهةةضيييي ع  يييل عابها يييينيع

عوعهجه عابهجه عل
عإلمجةهع  ًضةع هىع فضها ع مليععهالي ععهاسيا ع ميلععهيلخنمععومُ الك :

ع لعءيعابها ىنع ملععخلاوجععمزعلهه إلءعوعه
عحل عع  لىلعالع لعد ةايع لع اازعديةمع:عديةمعر ينمعىلععومُ الك :

 سييهلع حييلكيع كيياخلعاا امييزعوهيينع  يينمعوأتع   سييبععييلععخلييإلءعاا امييزعوأتعع:ع)عأت
  يمة عيفععإلانءع(عفصياماععها ينيع يلععإلعسيي ععأل  عخعألنعهي عععيلع  ي ععهاييلع

ععهاسا عل
 نعع كيياع ععهضييان عجييل عع اليي عيفععهصييناننيعوغري ييةع:ع)عومااُ الااك :

 يتعاهيضعديلععياعع يةء عو يلع اميزع  ياعلعو يلع سيةرخلع اينعاهيا عف يياىلعععععهمي ع
  لىععأل اعلعنعودةمع:ع)ععأل يلعفةأل يلع(عنعوفا  يةععيلعحل عع ي  عايلع يجلع

عف يياىلععمييزعو ييلع اميييزعغييإل عو ييلع سييةع:ع)ع نععهميي ع رخلععألعيياةخعنع يتعا يياعىل 
فمييةمعهه ييإل ع:ع)ع أت نع نع  ليياعهييخأتءع(علعفمييةمععه ييإل ع:عوىلعلعر يينمعىلعأتع

وهيي ععاهاييي عع وويياعامصييا ععمييوع حييًلععنعف هيييزعيفع ييلخلع(علع ظعوضييجزعر يينمعىلع
 نععيةءعع- هىعكاعع عل  ععها نيع  يًضةعنعوعألاه عكورييعوهج ععةععضيىعفايزعكةة ي ع

علع-ىلع جةقع
 األف نل َوعنن :عَو أن ت ل  أنعالك مو  ص  
خمييي صعأبحيييل ةعنعوديييلععوالثاااني :فجييي عع يييككعاييينيععهجضييين لعلععأكاااِمهن :
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ع يي ماىعدنع ييلععه يييا ج ع هييىع نععألفجيييةمععهيي ع  يييككعفا ييةععها يييىنعوعهاسييا ع هنيييةع
 ميييل عفا يييةععها يييىنع  ععكةالييياععيييلعابىلععههاععييي عنعكةهنضييينءعوعه سييي عوحننهيييةعك يييةع

اسيا عضيلع هيوعنعو عيةععهةجي ععهي ظعري صعأبحيل ةعفل ييًضةع نعع اليتعنعو ميل ععه
كيييةنععيييلعابىلععههاععييي عديييلعاعفايييزععها يييىنعكةألكييي عوعه ييياىلعوع.صيييةفن عوعمةوهييي ع
عهه يييععو مةو يييةعوحنييينع هيييوعنعو نعكيييةنعضيييلع هيييوعكيييةنعابهاسيييا عكةأت ييي ج ةرع

عوع ععه كاعوعأت  موةرعوعأتع  ة عوحننع هوعل
ع

ّين     ال فاأَول عفنوع الفق ي  غ  من ها  م  األدلا وإمتنم ن للفنئِ  َ
ع:

ععهسنعكعنعه ععألفض ع نع س ةكععإلالسةنعابهالععهاسا ع  ععها ىن عمن ن :
أتع  هييييعيفععهسمييي عاهيياإلًع،يياًلةعيفع ييالابع حيييلعع.يي ه نيع أتع اليييزععفااأَول :

يفعاجيضعروعل ييزع:ع)عو يينعكزع(عوهيياعع-رضيياعىلع م ييةعع-وراعيفعحيل عع ةئ يي ع
عاعواععييلعيلاعىععييا زععسييهيعاييلع ايياعهايعوهيينعوميي ععييلعننعنعههييلعع.يياعاع مييلع ل

هبيييةععه يييلعءيعيفععهسييينعكع ةالييييعععهةييييععأل يييلعوهييي هوععخ هييي ععهجه يييةءعيفع هيييوع قع
يااال :هييينعابها ييينيععلهًميييةعنععفقيااال :وإلوييي ع دييينعمع:ع ابهاسيييةرعوهييينعع. ييي نرعيفععَو

وديييةمع:ععيييةع ه ميييةعع-ةقعرمحيييزعىلع جيييع-ع.ييي هععوهييينععخ ايييةرععه ييياخع مييياععهيييل لع
 حييًلعععييلععألئ يي عخييةه عيفع هييوعلععلهيييعنعو هييوعألنععأت يي اةكععييلعابىلع عة يي ع
عأل  عو ،ييي ععيييا ا زع اليييزععل يييايعههة ييييعنعوو ييياه ععه ل يييريعهييياععهاسيييةرعوهاسييياع

نعفيةل اشع جيا عععها نيعف نعكةأت ي موةرعوعأتع  ية عوحنينع هيوعايةعفايزع يعهي ع   
خيي ععهةيييعوهيي خلععهجهيي عع ةيي ع ها ييةعايينيععهجه ييةءعنعدةهييزع الييزعع يياوهعإليعهيي ععييةعيفعاع

عه يياخع ميياععهييل لعو يي عععيياهع مييلععأل يي ةىلعع. ييرييعهاعئنيي ععهةيييعكييةهمن عوعإلغ ييةءع
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و ميييلععهج يييةايععهييي ع  ييياهع يييةع ل يييريعكةهصيييإليعوعهمييياعءيعنعوديييةمعاجيييضععهجه يييةءع نع
ااعع  يةهععهسيم عدصلعابأت  اةكع يعه ععةعيفععهةيععلععأل  عف ةهاسا عنعو نعكةنع 

ف ةها ىنعنعوه ععفازععيشعضيجةزعفةايزع سياعيفع ل اميزعنع هيوعألنععهجي يعهياععهجهي ع
عه ييا ا عيفع  ييا جزع ،ييإلًعفةهسيينعكععجميينمعع.جييىنعاب ةييةقععهجه ييةءعوهيياع الييزعو يياه ع
عييلعو ييةئ ع ل يييريععهةيييعنعوحيييىتعهيينعع يي ج هزععإلالسيييةنعد يي ععهصيييإليععييوإلًعوكةالييياع

رهينععهةييعغةه ًيةععيلععزععلعابىلعيلايععه م ا عوعه ل ياعوأت  مةالزعأتعحت ةجع هازعف ال
ع هييييىععأل ييييمةنعوحنيييينخلعفييييةهج يعابههوييييريععه ةهييييعع ع وعدهييييب  ع وعامييييةلع جيييية     ييييريعر ييييب 

 اليزعابهاسيا عع  يلءعًع ةاليععف ييزعع- نععيةءعىلع جييةقعع-عهمهاي ععهميةارعفيةهاعلبععأت
ععهاسةرعلعأل لعنعو هوعألنععهسنعكعفازع يعه ع  ً عوهاعو،اة ع

ععهلخنمعهه ملمعنعه ععألفض ع نع  ل عفازعابهاسةرع وعابها نيع عومن ن :
ههييلعع.يي هعع مييلانع الييزععأتع  هيييعيفع هييوع ييم ع صييبع ييلععهميي ععأَااول :

  ل خلعابها نيعوراجعابهاسةرعنعو هوعألالزععهةنعفةض عوعهلاديةىع عهمي ععةضينه ع
وألنعىلع جيةقعديلعععينتع هاميةعهبي خلععف  عععال م ععم ةع قعاا يزعف اليزع  يل هةعابها ينيعخ

ُْ  ا ي اوَتك ْ  ع(عه انىعف اععلعابىلععههاعع عهمةعك ةعدةمع جيةقع:ع َُّ  َجَ َل َلك اْ  َما َوا
عع  يةنعلعفي  عع ميارع هنيةععيلعابىلععههاععي عفةهسيم عفا يةعحامئي  ععه يلعءيعع)لللععَهَكن ن
عنعوىلع  هيعلع(1)ابها ني

عنعه ععألفض عيفععها نيع  ععه  ةمع ه  ععهسة  عوعخلةعومن ن :
ه سييزعيفعععألعيياعيفع هييوعوع ييشعنعفلعييةععخلييةنعفمييلعو يياع نععهميي ععأَااول :

عها نيع ريعويفعمشةهزع ريعنعفاجنيعه ععوه ععنعو عةععهسة  عفيإلعاليصعفا يةعخعألهنيةع
                                                        

ُا وجِ يف ع ِ النيب صلى هللا علي  وهل  وم ينقل عن  تقِِّ الاِاٍ  ابليتىن فكي  يقنل َ  (1)
 ابلاني  .
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 نع مية ع هيىععخليةنعفاجينيعه سي ةعيفععاألول :ختنجيانن : وعدج علل ليعوهميةعفا يةع
والااااك  نع هيييي  عيفععها يييينيعنععوالثااااني : يييينيع وعيفععه يييي ةمعفييييةألعاعوعحييييلعلععها

 هنييييةععييييلعابىلععههاععيييي عوعه ج يييي عوعه ييييل لعنع هييييوعألنع أكااااَِن :لث ثاااا  أمااااور : 
عإلالسيييةنعأتع مصييييلعا يييياعئ ةعجميييااععاع ييييةيععهنديييي عفميييي عنعاييي ع مصييييلععم ييييةع  ًضييييةع

ه يييل نيعف ميييل عفايييزععهمييينعحاععل ةهاييي عنعوديييلع ميييارع نععيييةعكيييةنععيييلعابىلععه هيييايعوع
ععها نيعل

 نعه سي ةعيفععهاسييةرعهياععهجييةايععهسيةئليع ميلععههةييةرع هيىعخم هيي ع الثاني :
ع(1) نعئة يعوعيلعع.جهين ع نعع.سيه نيع خي وععهي خلععهجيةايععيم يع مهايًلعع ييعيفع هيو

نعوخمةهة ععههةةرعفا ةعهنععلع يةاعهتيعو  يةاهتيععمصيلععيلععمة،يلععه يا ج عحيىتع
خععةءععهاسييرييعكةيياقععه يييجاعخعألهنيييع سييلهننعنعوحيي ععه يييةرىلو نعكييةنعيفععألعييا

ألهنييييعأتعلةييييننعنعوعهصييييإليعيفععهمجييي عخعألهنييييييعأتع صييييهننعفا يييةنعوكاعهيييي عععيييي  ةمع
عهص ةءعفما ع هنةعه س ععها ناعنعوحتايععلععهلانرعنعوغريهةعكويرييعف  ةهةي ععههةيةرع

فييي  ععكيييةنععيييلعع  يييينًعةعوعها يييناعوعهمصيييةر عخصيييينً،ةععمصيييلععيييلععمة،يييلععه يييا ج 
 ةاهتيعه  ععهسة  عيفععهاسةرعفيمنلع يةهة يعواله سي ةعيفععها ينيعو مينظععإلالسيةنع

عا هوعخمةهة  يعفاوةىلع هازعل
 نععهاييييلععهاسييييةرعهيييياع هيييي ع يعهيييي ععهمجة يييةىعوعألعييياةءعع.سييي م ريععالثنلااال :

فا  ىع ملعه س ةعيفععهاسةرع نع  ساىلع ةععياءععيلععهمجة يةىعوخصنً،يةع  ععع
ع ييج عوهيي ععاييةع  هييعع هييىععه ييلعوغه ييي ععه يييلععملهيي ععملهيي ععهامييينيعفييلرءعًعكةاليياعوع

عهي عأتع جهي ع يةعويعهيي ععيياءععييلع هيوعنعوعهمةيي ع ل ئييلععه هوع ه يي عيفععها يني

                                                        

م كظ : تلاِ ابليانر عنِ الننْ ألن لاِ الانع  ابليتا الت حينّي ن اإلَانن عنِ ال تل   (1)
 عنض  لكان زجنج ن ال نقِِّ  نص .
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هه  ا يةععهوة عههلععألعاعوع شعوأتع ظلععهجةد ع مهاع هىععيلعه سي ةعيفعهي خلع وع
عالهةرعفا ةعوه خلععم ةعله س ةعيفعه خلعخعألنععسةئ ععأتل  ةاعأتع 

ععهه ةا عابهمهيعه ععألفض عفا ةعع  ج ةمععها نيع وععه  ةمع عومن ن :
أتعوع نععهه ةا عابهمهيععلعابىلععههاععةىععه عععينتعىلعهبيةع هاميةععأَول :

ََْْكَتاااَ  ع(:عع- هايييزععهسييإل عع-فمييةمع جيييةقع ييلعال اييييزع اسيييىع َويا َ لَبت ااا   اْلَكلَااانَ  َوا
وغريهيةعفي  عع ميارعع)عن * َواْلَقَلَ  َوَمن َيْاط ن ونَ ع(ودةمع جةقع:عع)َواإلجَنيَل  َواللاَّْورَا 

 هنييةععييلعابىلععههاععييةىعوعهةضييةئ عفإلعييوع نععألفضيي عفا ييةع مييليععها يينيعوهجيي ع
ُْ ع(هيي عع سييي ةةاعالأتهيي ععإلعيييةريععيييلعدنهييزع جيييةقع:ع ُْ ََاْاَلاااَ  َمااا ل اااو َمااا َوَمااان ّي ْنااَ  تَالاْ

عنعوىلع  هيعلع)ع    ََيَتيَنَك إا ا الْراَتَ  اْلت ْاَطل ونَ َّيَلن   َوال خَت ط  
حهيي ععه ييجاعيفععجييةع وععهج ييايع سييلعهاالسييةنع نع  ييل عفاييزع ةال ييزععومن اان :

:ع)عععفجييلع اليي ععأل يلععععأل سيياعخعألاليزععييلعابىلععهج ييةاعىعنعوديلعفجهييزععهمي ع
ىنعوحنياعععديةمعههنيإلقع  ىععىنعفيل ىععل يايعفاعةهيةعنععع  يىععملهيزع يع نععهم ع

:ع)عخ ع(عو عةرع قعلةال زععأل لععععأل ساعععلج ع جلازععهمية ع(عروعخلععسيهيعنع
و ميية ع هاييزع خيي ععييجاععإلاليينيعوحيي ععه ييةرىلعو خيي ععييجاععهجةاليي عفا ييل عا يييمزع

ععأل لععععأل ساعل
ع،ةن ععهصإليعه ععألفض عفا ةععه اةعلع وععه اة اع عومن ن :

ألفضييي ع نع مييي ععإلالسيييةنع يييلع ييينيععإلعييية عو هيييوعأتعيييوع نعععاااااوا  :
 اليزعديةمع:ع)ع نعىلعوعإلئه يزع صيهننع هيىععايةعلععهصيةن عع او ع لععهمي عع.ة
خعوألنععهجه ييييةءع مججيييينععفا ييييةع  هيييييع هييييىع فضييييها ععاييييةعلععهصييييةن عنعوهيييي ععع(1)(

                                                        

" ّينن إاا صلينن م  النيب صلى هللا علي  وهل   َُا اَِيل ض ي  ويْيي عن  كِيل الواٍ  (1)
 أكانن أن َكون عُ ْيين  ك  يقال علينن  وج   " رواَ مال  وأ و داود .
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  عععهةض عفا ةع  ععملع هل ععمزععه جيلع يلععإلعية ععيشععهيلالنعهيزع ميلععه اة ياعنع جيىنع
 جيةراععه اييةعلععييشععه جيلعنعوعه اة يياععييشععهميياىلعنعفإلعيوع نععهويية عهيينععألفضيي ع

نعو هييىععهو ينىععألاهي ععهصيينان ععهلعهي ع هييىعفضي ععهييلالنععيلععإلعيية عخعوىلع  هيي
ع هوعفم عل
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ع
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ع
 القاعدة التاسعة والخمسون                    

  1) وقصًدايثبت تبعًا وضمنًا ما ال يثبت استقالالً 

ع خييا ع    ةياعفاييزععأتع   ةياعيفععه يياءعضي ًمةععيةعّيقاوهل  :وديلع جي ع م يةعاج يةرعى 
   ةييياعيفععه نعايييشععيييةعأتع   ةييياعيفععألوعئييي عوكه يييةع جيييىًنعوعحيييل عنععوّيقاااوهل  :دصيييًلعع

 نععه يييياعئ ععه ييييا ا عع.لهنايييي ع هييييل ع نعفاهييييةعمجاًجييييةعيفععليييي ععأل،ييييهاععوم ننَاااان :
نعايييشعهييزععهييي عهاسييياععمصيينايعاجام يييةعف اليييزع   ةيياعفا يييةعنعوهييينعع.مصييناعنعوههيييلععه 

دصييلعهيي عععه ييةاشعإلالة ييةعفا  ةييايفععه نعاييشععل ةهيي عوعه ييارعو ييل ععهاؤ يي عوعهن،يي ع
وحننهيييةعنعكييي ع هيييوعع  ةييياعفا يييةعخعألهنيييةع اجييي عه ريهيييةعوعه يييةاشع ايييشعنعو يييلمع ييي خلع

الوجود ات   يف اَك   ) اللن   يفعهمة ليعمجاشععألاه ععه عاهاع هىععهمة ليع:ع
خعألهنييةعفييياهع م ييةعو يييةع المييةع كييياانع اه  ييةعهميييةكعفاه ةييىع يييلع  ةاهتييةعهميييةعنعاييي عع(

عوحىتعفاوهععهمة ليعع.ةضا عهاعاجام ةعفاوهعه خلععهمة ليعل
زيِ     الفنوع مُ اب  اللوضي  عفأَول :عَو

 يك ععععأل، ع نعدصلعد ي عع.سيهيعأتعرينيعه اهي ععهمةضيا عاي هوعههيلعهينعمن ن :
كةةرع سه نيعوخةمةععيلع يل عرعيا يعهجينع يعوع ي نإلمعالرععإل يإل عفنامئي  ع
رعععهلفشعورعا يعامصلعد  ععلمناععههةفايعنعف  عع ا ع هوع قعد  ععلع ك نعع
اييزععيييلعع.سييه نيعفيييإلعأب عوأتعضيي ةنعخعألنعدييي ه يعحامئيي  عملع هيييلععمصيينًاععو منيييةع

ةعأتعأب عايزعو عيةععهمصيلعهمي ه يعفيإلعرينيعاخ عض يًمةعهم  ععههةةرعنعفم ه يعض مًع
عفو اعض يًمةععةعملع و اعدصًلععل

عيييلعحهييي عأتع  يييكظع،ييينفًةعفةعيييك ععيييةيع عىع،ييين عملعلميييععخعألنععومن ااان :

                                                        

 ََُ ات    للقنعِ  " الثنَي  والث ثون " فلو ا ّينت فنعن  هلن أو على األَل   َِن .  (1)
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عهصن عحامئ  ع اشعهه يةيعواخي ععج يةعيفععه ايشعضي ًمةعوملع مصيلعيفععه ايشع ،يإًلنع
عههلعهنعدصلععاعءععهصن عجمععل

يفععه يييييا ج ع نععهمسيييييةءعأتععيييييلخ ع يييييلعيفع و يييييةىععهمسيييييعععيييييلعع.جهييييين ععومن ااااان :
ع يي مإلأتًععههييلعهيينععيي لععهمسييةءعابهيينأتايعفيي نععيي ةاهتلعوو ةهتييةع،يينان عنعو  عع
و  ييييياععهييييينأتايعو ييييياععهمسيييييعع  ًجيييييةعنعفو ييييياععهمسيييييععا ييييي ةاهتلع  ًجيييييةعوملع و ييييياع

عا  ةاهتلعازعع  مإلأتًعل
عهلولايي عههييلعهيينععيي لىعع نععيي ةايععهمسييةءعأتع و يياعهبييةععالةسييةخع مييلعومن اان :

ععا يععلعنال عأبهنةعدلع رضيجاعفيإلاًنعوفإلالي عوديلع لول يةعف اليزع و ياع اليزع خنهيةععيلع
عهاضييةهعنعوعييلععانع مةسييخع مييلععهلولايي عنعههييلععالةسييةخزعهمييةع  ًجييةعهو يينىععلاعايي ع

عابهاضةهعل
اليزع الزع  ك عهصين ععهندي ع نع هيننعاثا ًيةعكةهجميةرعوحنينخلعو عيةعع.ممينمعف عومن ن :

 صيبعنعههيلعهينعع صبعودةزعوه ععيفعروع  عيفعع. هععفةا يلعءعودي عع.ممينمعأتعأت
 ود عدا  عكةعه ع ةعفا ةعنعوكةنعفا ةعاجضعع.ممنأتىعف هنةع لخ عيفععهند ع  ييًجةع

عنعفو اع  يًجةعوض ًمةععةعملع و اعع  مإلأتًعودصًلععل
 ظعأتع صبع نع مصلعوحلخلععج  عيفععه للعأتعرنيع فاعاخلعابه اشععا لعءععومن ن :

نعف اجيزععا يلعءععابه اشعنعههلعهينعااجياع عيزعف اليزع يلخ ععج يةعيفععه ايشع  ييًجةعوض ييًمة
ملع و ييياعع ييي مإلأتًعنععأتعرييينيعواخنهيييزععيييشعاايييشع عيييزعضييي ًمةعليييةئلعفو ييياعضييي ًمةععييية

وك هوع كة زعف الزعهنعاللمعحًاةعههل عجهزع كةيعخة،ي عنعههيلعهينع كاياع عيزعواليلمع
حييإلمعخعألنع كة ييزع كييةيع عييزعويفع هييوعحييل ععنعودييلع كيياىعهيي  لعععايييً ةعف الييز

علعاللن   ات  عهةا نيعيفعدة ليع
 اليييزع   ةييياععل ةهييي عيفععألعييياةءععهييي عملع مصيييلعيفععه ايييشعو منيييةع يييلخ ع  ييييًجةععومن ااان :
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ه ريهييييييةعكل ة ييييييةىععهييييييلعرعواععخيييييي ععلييييييلرعوحننهييييييةنعف يييييياعو نعكةاليييييياعجم نهيييييي ع
عخهاعيفععه اشعض ًمةعه اشععهلعرنعو هىع هوعفم لألهنةعاعع  ةايخععل ةه ع نع أت
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 القاعدة الستون
من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانعٍ ضوعف 

 عليه الغرم

َااا  ثااا   نععلاعييةىعيفععه ييا ج عدسيي ةنع:عع-رمحييوعىلع جييةقعع-ع هيييع
ييييلنعحتنْياااا  ولاااايِ فياااا  عقو اااا  دَيوياااا   عفاييييزعوأتعدصييييةإعدييييلعالييييصع ها ييييةع ظعأتعحا

 ظع مناي ععميلريععيلعع) ليِ في ان عقو ا  (ض ةنعوأتعكةةريعنعو  إعامنيلع:ععوأت
د ي ععه ييةرهععجهيايعنعف يي عععهمينهععييلععلاعيةىعأتع ييلخ ععجميةعيفعهيي خلععهمة ييليعنع

عا ع هننع منا زع خاو  ع وع جل ا  عيفععهلالاةعههلعأتع جه عهزعهب خلععهمة ليعل
و ياعحتا  يةعور  ياععه يا ج ع ها يةع مينابىعف يلع اعيةىععوالقا  الثني :

عر ه  ييةعفجهاييزعهيي خلععهجمنايي عع.مييلريععيياً ةعوهيي عععهمسيييعهيينععهيي ظع ييلخ ععجمييةعيفع
ه خلععهمة ليعنعوعجهيععه ا اعيفعه عععهمسييع نععيلععر هيععهي عععليا ع نع هايزع
ع منا يييزع  عع يييينفاىععييياو ع دةع  ييييةعوعال ةييياععنعالجييييزعنعههيييلع  عععر ه  ييييةععإلالسييييةن
وختهيي عفاييزععييا ععييلععه يياو ع وعولييلعفاييزععييةالشعحييةمعاونع دةع  ييةعف هنييةع سييم ع
 مزععهجمنا عههلع جةدععاجمنا ع خا عوهاععضة ة ععه ا ع ظع اليزع ضي لععه ياءع

نعوكييلنعهيي خلععهجمنايي عدييلعاللهيياعععهيي ظععال  هييزععييا نيع منايي عهييزع هييىعفجهييزعهه نييا 
جمنا عع.ملريععياً ةعنعههيلععمله ععه لمعه ، عنع هوعألنععأل، ع نع مة ع هازععه

عفسييملاعهيي هوعنع ظع ييم ععأل،ييي ع ع وعولييناععييةالش   جيي رع دةع  ييةعهةيينعىععييا  
فمة ععه لمععمةعزعوهنععضة ة ععه ا ع هازع ظع  ععكةنععر هةىلعهي عععليا ع نليعع
غاًعييةعف الييزع ضيية  ع هاييزععييا نيعنعو يي يعف يييعهيي خلععهمة ييليعاة  ييوعه يياو ع دةعيي ع

 دةع  يةعحيىتع جيا عهي ع ينفاىععه ياو عوعال ةياعع.نعاليشععهجمنابىععه ا ا عوعنعاليشع
ف مة ععهجمناي ععأل،يها ع ع وعختهي ععياءععيلع هيوعف مية ععهجمناي ععه لهاي ع عفجهايوع
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ع نعحتةظععه او عوع.نعالشعه خيتعه خلععهمة ليع ةرهةعل
؟ فاااأَول : َ اااا   اااال  فاااذن َلاااا  : ف ااال دل علااااى م اااانعف  الْيااانم دلياااال     
 ّيث   : أدل 

ععحل عع  اوعالععجاعع لع اازع لعللخلع يلعر ينمعىلععفتُ الك :
 الييزع ييئ ع ييلععهو يياعع.جهيي عفمييةمع:ع)ععييلع ،ييةىلعاةاييزععييلع ظعحةليي  عغييريعع  يي  ع

لللع(ععخ ميي عفييإلععيياءع هاييزعنعوعييلعخيياجعا يياءععمييزعفجهاييزعغاععيي ععوهاييزعوعهجمنايي 
ععجل ععل

 ععهسيييةرقعفييةهو اعع.جهيي ع  عع خيي ععإلالسييةنععمييزععييياًئةعوخيياجعاييزعف الييزعيفععملهيي
وعهساد ع منا  ةعدلشععهالعنعههلعه عع يم ع ميزععهمليشعخعألاليزعملعسخي عع.يةمععيلع
حيييايخلعنعوعهو ييياععيييةاع ع هييييىعرؤو ععه يييجاعفهيييا عيفعحييييايعنعفه يييةع يييملاع مييييزع

 خي خلعععهجمنا عضن  ع هازععه ا عيفعدنهزع:ع)عفجهازعغاعع ععوهازع(ع ظع هازع يلععية
اعوعهكعي ظعوعايلععةليزعنعوديةمععهكعيي ظع:عوعوهيزععجيزعنعوهي عععجيل ععروعخلععهمسييةئ

 ييملاع مييزععحييل ععحسييلعويفعاجييضععهمسييخع:عحسييلع،يينابعنعوع.يياعاع الييزع.يية
ععهجمنا عهجل ععألخ ععلععجايعضن  ع هازععه ا ععا نيعل

عيلععو و يةنعو هياعوعايلع  ياعععةعدضىعازع  ياع ومُ األدل  علي ن :
زعخعألاليزعهيينععيياهععهمصييةإعيفع اليزع  ععدهييشععأل يينرع يينيععهصينابع الييزعأتع ميي صععميي

 امزععهجنرعءعألا ع هوع قع هةىلعاصياخلعابهههاي عوهي ععحاي عنعوعيلععيا ع دةعي ع
عهمصةإععألعلععلععجا عنعوهمةعفازعحا عنع هوعألنععهصنابعاماياعهيزع ينيع
 م يياعهبييةعنعو عييةععأل يينرعف الييزعهييا عهييزع أتع يينيعوعحييليع م يياعهبييةعوعألخييا عاسيينح ع

ععاصاخلعابههها عنعفسملاع مزع منا ععهمصيةإعنعفه يةعفهنعدهجمةهةعدصةً،ةعه ه
 ييملاع مييزعضيين  ع هاييزععه ييا عفمضيييىع هاييزععهصيينةا عأبنع هييىععأل يينرععهل ييي عع
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كةعه ععشع نععهجنيععهنعحليعفا ةعالص ععهل  عنعههلعضن  ع هايزععه يا عهسيمن ع
عهجمناي ع ميزعوأتع جيا ع ييخأتءععهصينةا عخميةه عفهيةنع مجةً ييةععيشع نععيم يع  يياعوع

فيا يع:ععع)ع هياهيعاسيم عو يم ععععو و ةنعهيععلععخلهةيةءععهي  لعديةمععهمي ع هاةًع
(عوهي ععهينعع. ي نرععيلععي ه مةعوفةدًيةع.ةهيوعععخلهةةءععهاععل لعع. ل نيععيلعاجيلظ

عل
ععةعروعخلععإلعة ععه ا ماعيفع ممزعاسملخلع يلع لعها يايععومُ األدل  أي  ن :

وه ةععج ةع(عدةمع انعاهاعيفععه م ايز:عوهي ععضةه ععإلا عع.ه نع عغاعع  ةعوععدةمع:ع)
ععلهيعفإلع ااعنعودلعالصع هازععإلعة ع محلعلععىلععحهيعر نم

وعه ةهلع نععلعك يععهضةه عف اليزعكةهسيةرقع يةعو منا يزععهمليشعههيلعختهةياع
ععلععاو  ةعوهاععألخ ععيلععجيايعع-عه عهاععهملشعع- مزععهجمنا ع هةنعىععا  

ريعحايهيييةعوهييي هوع يييم ع ميييزععهمليييشعفه يييةع يييم ع ميييزعلعف ييينع خييي ععهضيييةه ععيييلعغييي
عهمليييشعضييين  ع هايييزععه يييا عيفعدنهيييزع:ع)عغاعع  يييةعوعوه يييةععج يييةع(ع ظع اليييزع ضييي لع
ع دا   ييةععييا نيع منايي عهييزعنعفييلمع هييوع هييىع نععييلع ييملاع مييزععهجمنايي ع.نليييع 

ع ضة  ع هازععه ا عل
حل ععغه ةنعحة ععنعو هيوع نعغه ي عجة ييععايلععومُ األدل  أيا  ن :

ععيييلععل مييي عفيييل ىعهبييييع  ييياعفيييلداوععفلر ييي ع قع  يييلععع لعاه جييي   يييادنععاندييي عهالييي  
ععييلع ع ييادنععانديي عرليي   عهييامحلعاييلعحة ييععفجييةءعفمييةمعهييزع:ع)ع نعغه ييةنعحة ييع 
عل ميي عو ديياوعع هييىع الةسيي يع(علعفمييةمع  يياع:ع)علعكوييريعاييلععهصييهاعع هييععفييةدلشع

ىلعهيييينأتع  ع  هييييع الهيييييع  يييل  يع(عنعفه ييييةعوقعهبييييعراهيييييع  ييياعععدييييةمع:ع)ع عيييةعو
 س ج هنهنيعوجتاجنهنيعحيىتع نع حيلهيعهينع كي ععيةعحيا عىلع هايزعحي عهيزعهملجياع
  يييل  يعو يعىلع  عملع فجييي عألغاعميييوعغاععييي ع نلجيييوع(عنعععديييةم:ع)علععيييل عاهييييع
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 ر ييلىععمييوعاند ييوع(ع عدييةمع:عأبراييشععةئيي علعدييةمع  يياع:ععععععع)عع هييععفل لييزع
ويياعرلةهييزعومييةىعغييريع ييةر عف الييزعدييلععخيي ه عههييلعدييةمععهييلعرع يية ععةئيي ع(عوهيي عععأل

دلإع:ععةعظ اعهزعاجلععخ إل زعحيل عععمهياعوهينعومي علععلهييععفيةألواع،ينابعنع
  يييم ع يييم يععهمليييشععووليييزععهلأتهييي ععميييزعوعضييين عوهييياع نع عيييريعع.يييخعمنيع  ييياع

جيييةل  يع قععهلجييية ععهييي ظع يييادنخلعوأتعدليييشعيفعجمة ييي عفه يييةع  يييم ع يييم يععهمليييشع
ة  ع ها يععه ا عنعفةهمةد ع م ةع راشععةئ عف اع يعضجة ةعاةع يلمع هيىع نععيلعض

عضن  ع هازععه ا عل ع ملاع مزععهجمنا ع.نلع 
  عععديةمع:ع)عع يلععهمي ععحل عع  اعايلععخلليةىلععومُ األدل  أي  ن :

:ععوللنععهال عدلعغا نعفلحادنععع ة زعوعضاانخلع(عروعخلع انعاعواعوعهكع ظعويفعروع  
(عف  عععه ةمععلععه ما  عهنعكةهسيةرقعههيلعأتعدليشع هايزعخعألاليزعع)عوععمجنخلع   ز

ع  مل ةعفه يةع يملاع ملعسخ عع.ةمععلعحايخلعنعفجمنا ععهملشع ةدل ع مزع.نلع 
ع ندععأبعا لع:
حاعةاليييزععيييلع ييي  زعنعفه يييةع يييملاع ميييزععالثاااني :حتا ييي عع ة يييزعلععاألول :

زعديييلع هييننع كوييياعاهويييريعاييةع ييياقعوعيييشععهجمنايي عضييين  ع هايييزععه ييا عخعألنع ييي  
 هوعحاقعع ة زعنعودلع هننعفازععةعهنع غهىعاةع اقعنعفه ةع يم ع ميزععهمليشع

عضن  ع هازععه ا عل
ف يي خلععألاهيي ع ييلمعاأتهيي ع،ييال ع هييىع نععييلع ييملاع مييزععهجمنايي عع.مييلريع

ع وعهنلناععةالشعف الزع  ضة  ع هازععه ا ععا نيعل ععاً ةع عةعهةنعىععا  
زيَِن فنوع ن فنقول : ومن م ى  مُ األدل  َو أدل  وفنوع َو
عييييلعد يييي ع عاًييييةع  ييييًلعع ييييلوعاًنعف الييييزعأتع م يييي عاييييزعخعألنععييييلععيييياو ععمن اااان :

ع  اةةءععهمصةإعع.هةفليعيفععهل لعنعو هايزع نع ضي مزعال ي ععسيهيعنعوعيلعع.جهين ع
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عدييةمع:ع)ع ميي عع اليزعهيينعكييةنعخلييلع.ييةعضيي مزع أتعامصي عا يي عع.سييهيعخعألنععهميي ع
عههييةفاعالصيي ع مييي عع.سييهيع(ع ظعا  ييزعالصييي عا يي عع.سييهيعنعههيييلع.ييةعد هييزع  يييًلعع
 ييلوعاًنعو ييم ع مييزععهمصييةإعهةيينعىععييا عع.هةفييليعضيين ةاع هاييزععهل يي ععييا نيع

عفمهمةع:ع ض مزعال  عع.سهيل
عيلع ياقع دي ععيلعراييشعا ميةرعف اليزعأتعدليشع هايزعخعألاليزعأتعدلييشع أتععومن ان :

 هازعض ةنعع.ساوقعوعوهزععجزعنعفه ةع يملاع ميزععيفعراشعا مةر عفصة ًلععنعههل
ععهجمنا ع ضة  ع هازععه ا عل

عهسياد عيفع ية عع ة ي ع فيىتععهصينةا عأباليزعأتعدليشعفا يةعواليصع هايزععومن ن :
عإلعيييية ع محييييلعههييييلع هاييييزعغييييا ععييييةع ييييادزععييييا نيعخعألنععييييلع ييييملاع مييييزععهجمنايييي ع

عضن  ع هازععه ا عل
هيي ععجصيينع ععهييل ع  ييًلععودهمييةع نع  ييلخلعهيينعد يي ععهصيي ريععهيي ظعملع  عومن اان :
دصييةإع هاييزعخعألنععييلععيياو عع يي اةةءععهمصييةإععه هيينغعنعههييلعع،يينابعف الييزعأت

 هاييزعضيي ةنعع.م يينمععيييا نيع ظعاييل  نيعخعألنععييلع يييملاع مييزععهجمنايي عضييين  ع
ع هازععه ا عنعوىلع  هىعو  هيعل

ع
ع
ع
ع

 
 القاعدة الحادية والستون

مان عليه وكتب له تمام من اجتهد وبذل ما في وسعه فال ض
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  2)  1)سعيه

نعع نعهي خلععه يا ج ععيا ج عمسني ع سيرييع- رعلانعىلعو لكعهلة  يزعع-ع هيع
 غيإلمعفا يةعوأتع ،يةرعنعفج ايشععيةع عياانعىلع جيةقعايزعهينعاعخي عحتياعديلر مةععفإل

اان  العوو يجمةعهيا ععيياءععيلع هييوعخةرًليةع م ييةعنعديةمع جيةقع:ع َُّ  ََاْفا  ي َكلَباا   ا
ِ  َ ك اْ  اْل  ْاانَ عودةمعععال و ْهَ َ نإ َُّ  َ ك ْ  اْلي ْااَن َوال ي نَيا ِ  ا وديةمع جيةقع:عععي نَي
َفَبَ  َعْنك ْ  َو  َلَ  اإَلََانن  َضَ يف ن ع َُّ  أْن َي  ِ  ا ال ي َكلَبا   عوديةمع جيةقع:ععي نَي

ان ََ َُّ  ََاْفا ان َإال َمان آاَت نَان إْصان ا َّيَتان َتَْللَا   َعلَااى رَ اَّنَان وَ عوديةمع:عععا ال حَتَْتااْل َعَلياْ
َََ  لََنن  َا َ  ْلَنن َمن ال َْن ُْ ََاْاَلَنن رَ اََّنن َوال حت َتَب َُ َم ي َُ عع ي علعودييلعدييةمعىلع:ع)عديلعععالَّ

:ع)ععيةعهناي هيع ميزعفييةل م نخلعوعيةع عيا هيعاييزعععفجهيياع(عروعخلععسيهيعنعوديةمععهميي ع
هج ياعنعايلعع- هايزععهصيإليعوعهسيإل عع-يع(عع ة ع هازعنعوديةمعفل نعععمزععةعع  لج 

حصينيع:عع)ع،يي عدةئً ييةعفي نعملع سيي لشعفمة ييًلععفي نعملع سيي لشعفجهييىعلمييعع(عروعخلع
عو،يييهىع هيييىعو يييةاي عفاعيييىعهبيييةعنععععه  يييةرظنعو يييلعليييةااع نععهمييي ع ديييةمع.يييا ض 

اكعودييةمع:ععععع)ع،يي ع هييىععألراع نعع يي لجاعو أتعفييلوعأع  ييةًءعوعلجيي ع ييجنع
فييياععهسةييياععع خةييضععييلعركن ييوع(عروعخلععه ا ميياعو ييملخلع،نايييبعلعور  ععهميي ع

(ع عدييةهنعع:ع،ييةئيعلعفمييةمع:عع)ععيحيييةًعةعورلييإلًعدييلعظهيي ع هاييزعنعفمييةمع:ع)ععييةعهيي ع
:ع)ع نعىلعع- هاييزععهصييإليعوعهسييإل عع-هييا ععييلععهيي ععهصيين عيفععهسييةاع(علعودنهييزع

زع(عروعخلع محيييلععيييلعحيييل عععايييلعلييعع نع يييخ ىعرخصيييزعك يييةعليييعع نع يييخ ىع لعئ ييي

                                                        

  شنون " .كاُا لو ج ل  ََُ القنعِ  فنعن  للقنعِ  " اللنه   وال  (1)
الثني أي ن  وِيثا مش وريُ يف الِّثي  " إن  لفنن لنجنال  ابنِين  عيالِل على ش  القنعِ عع(2)

من هن  ما ا  ... " اَِيل   وكِيل " إاا منو ال اِ أو هنفن ّيلب ل  من ّينن ي تل مقيتن  
 صثيثن  " .
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  يييياعنعوعيييياهعيفععهسييييةاعدصيييياععهااب ايييي عركج يييينيعوع.سييييبع هييييىععخلةيييينيعوإلويييي ع ل ع
اهاةها يييةعوغيييريع هيييوععيييلععألاهييي عوعه عهييينيععهسييية ج ععهلعهييي ع هيييىع نعهييي خلععه يييا ج ع

عامنهييزع:عععععععلييةءىعابه اسييريعوعه  ةايي ع هييىععهميية علعودييلعو،يي عىلعال اييزع
وهييي عع ،ييي ععيييلع ،ييينمعععْصاااَنَ ْ  َواأَلْغااا َل الَّاااَت َّينََاااْ  َعلَاااْيَ  ْ َوَيَ ااا   َعاااناْ  ْ  إ

) ّياااال ف اااال فياااا  عااااان فذَاااا  عه يييا ج عودييييلع مييييل ع يييا ععييييلع هييييوعيفعدة يييليع:ع
لع  عع هيعه عععأل، ععهج يايعفهياجهيع نعع.ههي عديلعحتصي عهيزعع( يِّثب ابليان

 عيةع هيىعوليزععهه يةمنع س لاشععج ةععهماة ع ةع عياخلعىلع جيةقع عيةع ،يإلًعوععحةه عأت
ع وعضييياوري ع وعه ريهيييةععيييلععأل ييي عرعنعفييي  ععملع ع وعخييين ع وعععييي  ةخلعحيييةم   عيييةع.ييياا 
 س لشعع.هه ععإل اةنعاب.لعنرع هىععهنليزعع.لهينىلعفي نع هايزع نعر  يلعههن،ينمع
 هاييزعو  يي مععييةعيفعو ييجزععع ةجيي عع.ييلعنرع هييىعحسييعع ةد ييزعوو ييجزعوعل  ييةاخلعنع

سععع.هه عاككععهلةد عوعهن شعفج ع،نابعجمل عوأتو هننعه عععهةج عحسععع
عييةعملع سيي لجزععييلعع.ييلعنرعخعألالييزع ييةللع مييزعنعوعهنعل ييةىع سييم عابهججييلع م ييةعنع
اييي ع هايييزععأتل  يييةاعواييي مععهن يييشعوفجييي ععيييةعكيييةنعاعخيييإلًعيفع ةد يييزعنعوعإل ايييةنع يييةع

لع هييننعهبيي ععدييع- ظعاةجيي ععييةعيفعو ييجزعو ةد ييزعع-ع يي لة زععمييزعنعو هييننعهبيي عع
 عع هايزعوأتع  يةايع ميلععهميلريع هيىعفجي عع.يلعنرع هيىععخاجععلع  ليعع.لةه  عفإل

 عيياعاييزععيياً ةعنعايي عوعييلعميية عفضيي عىلع هامييةع نععولييزععهه ييةمعخعألالييزعدييلعفجيي ععيية
ع.ههي ع  ععفجي عع.يلعنرعحسيعع ةد يزعوو ييجزعوالميصععميزععياءعف اليزعأتع م يياع قع

عع.لعنرع هىعولزععهه ةمعلعه عععهممصعنعا ع ه ععهزععو ع لاععلع   
 ً عععلعفج ععةعيفعو جزعو ةد يزعف اليزعرياجععيلع  يليعع.لةه ي عنعفيإلعضي ةنع

 ععو ملمععمله ععلعفج عع.لعنرع هيىعوليزععهه يةمعنعوهي خلععهمة يليع ،ي عع هازعوأت
:ع)ع  عععييااععهج ييلع وع ييةفاعك ييععهييزععييلععععيلع ،يينمععه ييا ج عودييلعدييةمععهميي ع
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َ َمان اْهاَلَطْ ل  ْ ع(عنعوديةمع جيةقع:عع،ناًنةععماً يةعهج  ععةعكةنع ج هزع َُّ عفَانتاَّق وا ا
فه ععلعع ميىععيةعع ي لةهعفيإلعضي ةنع هايزعوأتع لةهيععابإل يةايعنعويفعدنهيزعععع

:ع)عفييل نعععمييزععيييةعع يي لج يع(عاهايي ع هيييىعوليينىلعايي مععل يييلعخعألالييزعا  هييزع ج ييي ع
لةهيععايزع.ة ين عع. ةهةي عنعفجهي ع ععهملرعع.س لةهعفاهننععلعنرًععازعوعةع يلعخلعفيإل

ولينىلعفجي عع.يلعنرع وعاجضيزعابأت ي لة  عوهي عععيلعفضي عىلع هاميةعو اسيريخلع هيىع
ع  ةاخلعنعفةج لعهللع وأتًعو خاًععوظةهاًععواب ًمةعل

عييلعععيي   اع هاييزععهم هيي عيفععوإليااك   اا  فاانوع َااَُ القنعااِ  فااأَول : من اان :
رييعع هاييزععَقااول :ف يية عع ةجيي ع عع-عوعييلعع.جهيين ع نعع يي م ة ةعوعلييعع-عهسييةاع

اي مععل يلعوعهن يشعيفعك ي عل ي ععهم هي عابهلأتهي ع وععهم ياعيفععهجإلعيةىعوحننهييةع
نعفي  عععل  يلعواي معو يجزعو ةد يزعيفععه جييا ع هيىعل ي ععهم هي عفصيهىععع  ينيعهييزع
أبخايع نععهم ه عهاساعهياعل ي ععل  يةاخلعف اليزعأتعضي ةنع هايزع ظعأتع  يةايع هايزع

عةعيفعو جزعنعوعلعا مععةعيفعو جزعفإلعض ةنع هايزعخعوألاليزعفجي ععيةععخعألالزعا م
 عاعازععاً ةعوهنععه نععوعأتل  ةاعو فياعغععهن يشعوعهلةدي عنعفيإلعل ي عغيريع هيوع
نعا عوعلعمة عفض عىلع هىعه عععهال ع نع ه ععهزعكللاع،يإليععيلع،يهىع قع

نىلععإل ييةايع نعععل ي ععهصيينان عنعوهبي عع جييا عخلييلععيلع هييعععييلععهجه يةءعانليي
كةنعيفععهنداعنعوهنعدينمعجمةاليععههصين عنعاي ععهصينعىلع نع،يإل زععألوقعجملئي ع

عوعسمل عهه لةه  عوأتعض ةنع هازعل
عوأتععع-ع.ةءعوعهيكعىلعع-،إليع ةا ععهل نر لععومن ن : ك يلعحي  عيفععهيةن 

عةءع ملخلعوأتع اعىلعنعوحضاىععهصإليعف الزعر  لعيفع هععع.يةءع وععهيكعىلعفي نعملع
 ييزع حييلعهيي هوعنعوأتع ا يي عهييزعيفععجصيينمع هييىع حييلهةعف الييزع صييهاعيفععهنديياعر

  يييةايع هايييزع  ععوليييلع حيييل ةعوهييينعيفععهندييياعخعألاليييزعاييي مععو،يييإل زع،ييينان عوأت
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و يييجزعيفعحتصيييا ع حيييل ةعوملع سييي لشعفيييإلع ههييي ع أتععيييةعيفعو يييجزعنعوعهيييي ظعيفع
جييلع م ييةعفييإلع  ييةريعنعفصييهىعاييلوهنةعههجعو ييجزعيفعهيي خلععجةهيي عهيينع نع صييهاعاييإل

نععضيي ةنع هاييزعنعايي عوعييلعفضيي عىلع هاييزع نع ه ييععهييزع ليياععييلع،ييهىعابهل ييةري
وهييي ععخيييإل ععيييلعديييةمعجتيييعع هايييزععإل يييةايع  ععوليييلع حيييل ةعيفععهنديييانعوهييي عع
 ههاي ع خياعايإلعاهايي عنعفي نععهصينةا ععهيي  لع ه ينعع  نويننع ييلع ميلع ةئ ي ع.ييةع

د يي ععييا ا ععه يييا يعنعوملععحضيياىععهصييإليع،ييهنععايييإلعوضيينءعوأتع ييا يعخعألالييزعكيييةن
يفعحةلي  عفللميععفهييعع.ةعاجويزععهمي ععابإل ةايعنعا ع نع  ةرًعععسعاهيععهم ع

رلعع.ةءعف  اغعيفععهصجالعك ةع   اغععهلعا عو،يهىنعوهي عععه يا يعهيا عهينععه يا يع
ابإل ييةايعخععععه يا اعفهلالييزع،ييهىعاييإلعغسيي عوأتع ييا يعوعييشع هييوعملعسعيياخلععهميي ع

نعوك ععلعا مععةعيفعو جزعف الزعأتعضي ةنعععةعيفعو جزعو ةد زعيفع هوألالزعا مع
ع هازعل

عيلععل  يلعيفععسييله ععيلععسيةئ ععهجهيييعنعواي معو يجزعيفععهن،يينمععومن ان :
 قععج عو   عازعنعف الزععللنرعع هنرعنعف نع ،ةىلععج عفهزع لاعنع لاع هيىع

اعوأتعض ةنع هايزعيفععل  ةاخلعنعو لاعإل،ةا زععج عنعو نع خللعفهزع لاععأتل  ة
 اعخلع هايزععل  يةاخلعأتع يممضع نعكيةنع ميًلععنعوأتع  لي ععخلئزعنعا ع نععةعفجهيزعاية

) ّياال :عع ييممضعابأتل  ييةاعلعوهيي هوعدييةمععهجه ييةءع نعكييةنع  ييةايعنعفةأتل  ييةاعأت
نعوهيي عععههيإل ع،يينعىلعاب   ييةرع نعكيي ععييلععل  ييلعوايي معو ييجزععجمل ااِ مِّاايب (

ف ينععصياعععيلعهي عععلةاليععنع عيةع اليزععصياعععفملعفجي ععيةعهينععهنعليعع هايزعن
اب   ييةرععجيي ع مييلعىلع جييةقعف يي ععجمةالييععههصيينعىلعنعو نعدييةمعاييزعاجييضععهه ييةرعخع

عألنععج عوعحلعأتع  جلاعل
دة يييليع يييل ع ضييي نيععألعميييةءعكييية.ناهعوع.هييي م عوعهنكاييي عوع.سييي جريععومن ااان :
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خلعفيييإلعرهييينععيييلعوحنييينهيعايييلع يييلخ عحتييياع يييلخلع عيييإلكععه يييريعف اليييزع  عع هةييياع ميييل
حييةه نيع:ع عيييةع نع هيييننعديييلعاييي معو يييجزعول يييلخلعيفعحة  يييةعهصيييةح  ةعوههيييلعىلع
دييلرع ها ييةععه هيي عأتعا ةييا  ععمييزعفةيياعهيي خلععجةهيي عأتعضيي ةنع هاييزعخعألنعكيي ععييلع

عا مععةعيفعو جزعفإلعض ةنع هازعل
و عةع نع هننعدلعفا عفا ةعرعع هازععلععجةظعوملع  ي معل يلخلعيفع هيوع

عامئ  عا ةا لزعفا ةعهنعوعلعع هازعلف الزع ض لعح
  عععع   اععهوايةىلععهليةهايعابهمجسي عوملع   ايلعوأتعايلمع يةعنعفي نععومن ن :

عهنعلعع هازعهنععأتل  ةاعوا مععهن شعيفععه جيا ع هيىععهليةهاععم يةعنعفي  عع اعخلع
عل  ييةاخلعوايي معو ييجزع قع نععهلييةهاعهيينعهيي عععهويينىلعف الييزع صييهاعفاييزعوأتعأب عنع

خيياي ع الييزع،ييهىعيفععهويينىلععهييمج عفييإلع  ييةايع هاييزعخعألالييزعفجيي ععييةعيفعفيي نع  يينيعأب
و ييجزعوع مييىعىلععييةعع يي لةهعنعوكيي ععييلعفجيي ععييةعيفعو ييجزعفييإلعضيي ةنع هاييزعنعايي ع
ع يةها ع ظع نع،يإل زع وعلعفضي عىلع هايزع اليزع ه يععهيزع،يإليععيلع،يهىعيفعوينىل 

ع ةها عل عأتع هننعاندص عيفع لاهةع لع،إليععلع،هىعيفعونىل 
،ييإليععهجييةللع ييلعاجييضععهاكيينهع وععهسييجناعنعفيي نع هاييزع نع  ميياععن :ومن اا

ع يي لةهعفاييليتع ييةع مييلرع هاييزععم  ييةعنعفانييإعظ يياخلعااكيينهعدةئيييً ةعواسييجنا ععىلععيية
 عهميزععجييإعوأتع ههي ع كويياععيلع هييوعوأتعضي ةنع هاييزعوأتع يممصععييلععدة يًلعععيية

ع  هزععاءعنعا عهزعمة ع جازعل
 

 نالقاعدة الثانية والستو
 األصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن

 وإال فنفي الصحة وإال فنفي الكمال
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وهييي خلعدة يييليععةايييليعليييًلععنعفييي نعهبيييةع جيييا ععهلةهيييعععيييةع هيييننععهم ييياعفايييزع
عع نلً ةع قعولناخلعحمام عنع وع قع،ن زعنع وع قعك ةهزعل

نعععهمةفاي ع( ) ال اليزع  ععوراعيفععألاهي ععياءع ملع يزععو ينن الك أن َقول :
ال مميي ع قعع هييىععهك اييععحباييععأتعالنفاا  ثاا ث مناتاابفيي نع مييلانعيفعحهيييعهيي عع

عألخا ع أتع  ععملع هلعمح ععهمةاع هيىععألوقعنع عيةع  ععكيةنعمحهيزع هيىععألوقعأتع
عفاأول َاَُ انناتاب : هل ععميزععيةالشعف اليزعريععمحهيزع ها يةعوأتع جيلمع ميزعه يريخلعنع

 ظعالمينمع:ع نعع-ع ظعالةاعولناخلع  عع عهيلع-عجمام ع المةعحن  ععهمةاع هىعالةاع
ه عععه اءعع.مةاعها ع نلنا ع ،إلًعخعألنعه ععهنعحمام ععهمةاعنعوعأل، عمح ع
عههإل ع هىععجمام عع.  ةاريعهه هلعنعف نعكةنعمحهزع هىععهنلناعاهًمةعفيةهمنمعايزع

) ع(ععهمةفايي عهيينعكه يي ع(عفيية.مةاع)عاييإلعىلعع. جيينيعنعو هييوعكمنهمييةع:ع)عأتعخةهييي ع أت
وعأل، ع المةعحن هيزع هيىعالةياععهنليناعنعفممينمع:ع نعع.مةياعهميةعهينعوليناعع نل  (

خيييةه عغيييريعىلع ظعأتع نليييلعيفععههيييننععهجهييينظعوعهسيييةهاع حيييلعرهييي ععييياًئةع أتعىلع
 جييةقعف ييينععخلييةه عههييي ععيياءعنعهييي ععهيينععهييي ظعالييل لعىلع يييلعوليي عايييزعنعخإلفًيييةع

و هنييعهامنهيننععمهياًعععيلععهمينمعويورًععع- نععهج لعرهي عفجهيزعههملر  ععه  لع منهننع
نعا عىلعخةه عك ععاءعوهنععهنعحلععهم ةرعنعوع.ياعاع اليزع نع عهيلعمحي ععهمةياعع-

ال جيلعخلع قعغيريخلعنعههيلع  ععملع هيلعمحهيزع هيىعع هىعالةاععهنلناع ،يإًلعدهميةعايزعوأت
ُ  َنلقاال إ  اننتااا  الثنَيااالةيياععهنلييناع نع ظع نعع  وَااو : َفاا  الِّااث فذَناان كينئاا

عهةجييي عع.مةييياعديييلع  نمييي عوليييناخلعههيييلع   هييي ع،ييين زعنع هيييوعألنععه ييياءع  عع
فننلقاال إ  اننتااا  الاات  عهيلعولييناخلعف اليزعأتع هييلعمحيي ععهمةياع هييىعالةيياعوليناخلع

هي عععهمةيياع جيناع قعالةيياععهصين ع ظع  ععفجيي ععتلي ان وَاا  َفا  الِّااث  فنقاول :
عأتع   عازععه ع ع  ععكةنع  ةايعنعوأتع ك عع هازع واخلععه اءعع.مةاعف الزع مشعاب إلًع
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 نعكيةنععجةعهي نعوأتعرينيعهميةع نعالمينمعاب.ا  ي ععهوةهوي ععيشع عهةالميةعمحي ععهمةياع هيىع
عع.ا   ععهوةالا عل

 وعلى الك فنوع ّيث   :
نعع:ع)عأتع،ييييإليع أتعال يييينرع(عفمنهييييزع:ع)عأتع(عحييييا عالةيييياعدنهييييزععمن اااان :

ايععمةايييي ع)عاييييإلع(عفمجيييياظع هاييييزعع.ا  يييي ععألوقعوهيييياعالةيييياعودنهييييزع:ع)ع،ييييإليع(ع  يييية
عهنلناعفم اانعفنليلانع نععهصيإليعايإلع  ينرعديلع نليلعنعفميلع صيهاععإلالسيةنعايإلع
  ييةريعنعفييي ً ععمحهيييزع هيييىعالةيياععهنليييناعأتع هيييلعفمم مييي عهه ا  يي ععهوةالاييي عوهييياعالةييياع

عهصييإليعاييإلع:عأتع صييبعععهصيين عوعج يي ع ها ييةعأتععييةالشععمييزعفمهمييةعاييزعنعفهلالييزعدييةم
:ع)عأتع م يييي عىلع،ييييإليع حييييلكيع  عع حييييلثعحييييىتعع  يييينرعنعو خ ييييلع هييييوعدنهييييزع

ع  نضلع(عع ة ع هازعل
:ع)عأتعالهييييةسع أتعايييينيلع(ععييييلعحييييل عع لعايييياايعاييييلع لععدنهييييزععومن اااان :

عن ييىع ييلع ااييزعفمنهييزع:ع)عأتع(عانفايي عههجييم عنعودنهييزع:ع)عالهييةسع(عع.يياعاعاييزع ايياع ع
اييع)عأتع(عفةأل،ي ع اليزع مةياعحمامي عوليناخلعنعههيلعهي عع ملععهلولا عنعوهينععمةياع

غريععاعاعهجل ع عهةنععج  ع هايزعخعألنعع.يا يعديلع يمهبعالةسي ةعا يريع  نعوها يةعنع
فةهمهةسعاإلعويلعدلع نللعنع ً ععأتع هلعمح ععهمةاع هىعالةاععهنلنانعفمم مي ع قع

نيلعفييةهنيلععييا عع.ا  يي ععهوةالايي عوهيياعالةيياععهصيين ع ظعأتعالهييةسع مييشع،ييناًنةع أتعايي
عيييلععييياو ع،ييين ععهمهيييةسعنعوأتعال جيييل عهييي خلعع.ا  ييي ع قععهييي عاجلهيييييةعوهييياعالةييياع
عهه ةمعخعألنععأل، ععنلناعفإلعالم م ع قعالهزعنعفية.مةاعهميةعهينععهصين عنعوايزع
 جا عخللععجمةا ععهي  لعرايلونعهه يا يععجيايع نع يمهبعالةسي ةعوهينعخليلعخميةه ع

عههلها عل
:ع)عأتع يلوجعع.يا يعع.يا يعوأتع يلوجعع:عديةمعر ينمعىلعدةمععو لع لعها ايع
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عف ي هعععع.ا يعالةس ةع(عروعخلععال عةلزعوعهلعرعدلإعورلةهزعوميةىعو هيىعكي عحيةم 
عمج نرع ه ععهجهيعهنع نعع.مةاعهنععهصن عل

عيلعملعع:ع)عأتع،اة ع.يلعملع ةاضيزععيلععههاي ع(عويفعروع ي ع:ع)عدنهزععومن ن :
فييإلع،يياة عهييزع(عفةهصيياة عهمييةعفجيي ععمةيياعايييع)عأتع(ععهمةفايي عع  ايياععهصيياة ععييلععههايي 

ف جيياظع هاييزعع.اع ييعععهييوإلثعفم ييل عاب.ا  يي ععألوقعوهيياععا  يي عالةيياععهنلييناعفم يياانع
ف  عععج  ع ها يةعع جي رعخعألاليزعديلع ميشعيفععهنليناع،ياة عايإلعالاي ععيلععههاي نعفه يةع

زععييةالشعفن همييةخلع ها ييةعنع جيي رىععال مهمييةع قععهصيين عفيي  عععج يي ع ها ييةعأتع هييل ععميي
فممنمع:عع.مةاعهمةعهنع،ين ععهصياة عنعفةهي ظعأتع  اياععهماي ععيلععههاي عفيإلع،ياة ع
هيييزعنعوهييي ععيفععهةيييااعنعو عيييةععهمةييي عفميييلعامععهيييلها ع هيييىعلييينعيع ال يييةءعالا يييزععيييلع

ععهم ةرعك ةعيفعحل عع ةئ  ع ملععإلعة ععسهيعل
فجيزععألخ وييةنع(عروعخلع:ع)عأتع،يإليعحبضييايع جية عوأتعهينع لععدنهيزععومن ان :

عسيييهيععيييلعحيييل عع ةئ ييي عنعف ميييةعديييةمع:ع)عأتع،يييإليع(عفةهصيييإليعهميييةعفجييي ععمةييياع
وعأل،يي ع نعل يي ععهمةيياع هييىععهنلييناعنعوههييلعمحهييزع هاييزعهمييةعع جيي رعخعألالييزعدييلع
 صيييهاععإلالسيييةنعحبضيييايععهلجييية عنعفمم مييي ع قعع.ا  ييي ععهوةالاييي عوهييياعالةييياععهصييين عنع

لع مجيييشععهجه يييةءع أتععيييلععييي ع نععهصيييإليعحبضيييايعفم يياانع  عععألعييياعأتع هيييلعألاليييزعدييي
عهلجة ع،نان عنعوك هوععشععلعفج ععألخ ونيعنعفةج  ع هىع ل ععهصن ع  ًضيةع

عع ج رعنعفمم م ع قعع.ا   ععهوةهو عوهاعالةاععهه ةمعل
ع ظعأتع،إليعكةعه علعفنقول :
:ع)عأتعوضييينءع.يييلعملع ييي كاعع ييييعىلع هايييزع(عوهييينعحيييل عععدنهيييزععومن ااان :

 ج يينهع اديزعنعفةهنضنءعفج ععمةاعفمن  ععهمةاع هىععهنلنانعههلعه عععحسل
عج  عع ج رعخعألالزعدلع نللععهنضنءعاإلع س ا عنعفي  عع جي رع هيوعفمن هيزع هيىع
الةاععهصن عنعوهمةععخ هةاعكه ي ععهجه يةءععخ ييإلفًةعديينًلعنعوديلع كياانعخإلف ييعيفع
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ةعع جيي رعخعألالييزععصيياو ع ييلعغييريعهيي ععع.نضييشعنعوعهصيينابع نعالةيياععهصيين ع  ًضيي
والمهينخلع قععألعي عهاجه ينهيعملععحمام زع قععهميلىلعخعألنعكي ععيلعو،يةنععوضينءخلع

 ي كاوعع الييزعكيةنع  ييل عابه سي ه عكييللعها يايعو و ييةنعو هياعو  ييلىلعايلعي ييلعوعهاااييشع
اماععجن عوغريهيعملع و اع لع حيل ععيم يع اليزعديةمع هيوععيشع هنييعيفععمية ععه جهيايع

:ع)ع هنيةعأتععنعو خ ييلع هييوعدنهييزععهىع هنيعملعلة نهيةععيلععهمي عنعفلمع هوع 
 يي يع،ييإليع حييلكيعحييىتع سيي  ععهنضيينءعك ييةع عيياخلعىلع جييةقع(ع ظعيفع  يي عع.ةئييليعنع
وها عفا ةع كاععه س ه عأتع صاًلةعوأتع ض ًمةعوغريع هوععلععألاه عفيةل شعاام يةع

 نعالمييينمع نععه سييي ه ع هيييىععهييينع-  ععدهميييةع اليييزعحسيييلعع-وايينيعحيييل عع لعها يييايع
عهنضينءع ييم عفيي  ععو يياع هنيةع ييم عفييإلع هييننععهمةياعيفعدنهييزع:ع)عأتعوضيينءع(ععمصيييً ةع
ع هىعالةاععهصن عنعو منةع هننعهمةاععهه ةمع ظعأتعوضنءعكةعإلًعنعوىلع  هيعل

:ع)عأتع،إليع.لعأتع مايع،ه زععلععهاكنهعوعهسجناع(عف ميةععدنهزععومن ن :
أتع(ععهمةفايييي ع  ععملع ميييييعع.صييييهاع،ييييه زععييييلععهاكيييينهعوعهسييييجناعععهصييييإليععمةايييي عايييييع)

فامصيعععهمةياع هيىعالةياععهنليناعنعههيلعهي ععأتع هيلعخعألاليزعديلع صيهاععإلالسييةنع
وأتع مييايع،ييه زععييلععهاكيينهعوعهسييجناعنعفيي  عع جيي رع هييوعفمن يي ععهمةيياع هييىعالةيياع

اكنهع،إليع،نان ع.لعأتع مايع،ه زعيفععهععهصن عوهنععهصنايبعفممنمع:ع ظعأت
ها ييايعيفعدصيي عع.سيياءع،ييإل زعخعوألنععوعهسييجناعنعو ييلمع هييىع هييوعحييل عع ل

ععهل لالام عركلعيفععهصإليعنعفة.مةاعهمةعهنععهصن عأتععهه ةمعنعوىلع  هيعل
ع:ع)عأتعا لع.لعأتع عةال عهيزع(ععجيل ععنعف ميةعالةيىععهمي ععدنهيزععومن ن :

نعفه يةععاعوهنعع جي رعخعألاليزععنلينا)عأتع(ععهمةفا عفان  ع هىعالةاععهنلنعععهل لعاي
 جيي رع هييوعمحهمييةخلع هييىععهصيين ع ظع الييزعا مييزعهييا عاصيينابعنعههييلعهيي ععع جيي رع
  يًضةعإلمجةهععيلع هي ععهسيم ع هيىع نععخليةئلععهي ظعهيا ع ميلخلع عةالي ع اليزععيلع هي ع
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عهل لعوأتعراجع لععسي ىععهيل لع جيااع هيوعفي  عع جي رعمحهيزع هيىعالةياععهصين ع
عهه يةمعفممينمع:عأتعا يلعكيةعإلًع أتعأبعةالي عنع عيةععهي ظعهيا عفمن هزع ً عع هىعالةاع

  ييةنع(عو مييةمعفا ييةععييةععأتع مييلخلع عةاليي عفيي نعا مييزعاندييصعنعويفعاجييضععهيياوعلىع:ع)
عدا عيفعدنهزع:ع)عأتعا لع(عنعوىلع  هيعل

دنهيييييزع:ع)عأتع  ييييي ع أتعاماييييي ع(عوع.مةييييياعهييييينععهصييييين ع ظعأتع  ييييي ع ميييييشععومن ااااان :
عهةاوهعكورييعههلعع.مصناععإلعةريعنعوىلع جةقع  هىعو  هييع،نايًنةع أتعابهما عنعوع

عل
وهب خلععهمة ليع م  اععةع راىع و ة زععلعمجهي عهي خلععهمنع يلعع.ةايليععهج ا ي ع
نعوىلع  ييييلمع نع مةييييشعاييييزععخهةييييزعودةرئييييزعوعلر ييييزعو ييييةعجزعنعوعهن،ييييا ع.ييييلععال ةييييشع

 اليزععيلع فمياع  يةاعىلعا اءععمزع نعكةنعدلعوللععةع مةجزعفازعنع نع ل نع.خهةزعف
 قعىلعنعوعلع حنل يعهامح عىلع.ةع جه زععلعالةسزععلععهندنهعيفععهلهي عوعخلليلعلع
و نعولييلىع ايييً ةعف ييةارعو،ييإلحزعوا يينلا اعفيي نععإلالسييةنعديينظعوخنعالييزعضييجا ع
امةسييزعوعهجيي رععععهجيي رعاييةع يياعخلع امييوععييلعجمةال يي ععهصيينعىلعوخمةهةيي ععهييلها عنعفيي نع

عهنعفازع ةه ع هىعغريخلعله ععل لععمصاع
و  عحا،اعك ععجاإع هىع  صةمععةع ملظع هاوع ةع اسنااخلاعىلع جةقعيلع
عيييلععه نضيييابعوعه سييي ا عنعو  ييي  ةاعىلعو  ييينىلع هايييزععيييلععهلهييي عنعو ايييا ععيييلععجييينمع

عحنمعوأتعدنيع أتعابهللععهجهاععهج ايعلعوعهمنيعنعفإل

عو هىع هزعو،ن زعو هيعوىلع  هىعو  هيعو،هىعىلع هىعال امةع  ل
وقأأأد فرغأأأت منأأأه عأأأام عشأأأرين وأربعمائأأأة وألأأأف مأأأن هجأأأرة عععععععع

 المصطفى
على صاحبها أفضل الصالة والسالم  وهللا يتوالنا وإخواننا ويوفقنا لما 

 فيه الخير
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 وصالح الدين والدنيا  إنه ولي ذلك والقادر عليه.


