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ا، سنفُ ُرُه، ونعوُذ باهلل من رشوِر َأنُه ونستغفـاحلمَد هلل، نحَمُدُه ونستَِعينُ  إن  

ئَات أعاملِنَا، من هيدهِ اهللُ فال ُمِضل  له، ومن ُيْضلل فال هادَي له، وأشهد ـومن سي  

 .هُ ورسولُ  هُ ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبدُ أن ال إله إال اهلل وحَدُه 

  .(1)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ

  .(2)چٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٺ  ٺٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ

 .(3)چۈ  ٴۇ ۓ  ڭ ڭڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
 ؛(4)أما بعد

                                                           
 (.102سورة آل عمران، اآلية: ) (1)

 (.1( سورة النساء، اآلية: )2)

 (.71-70( سورة األحزاب، اآليتان: )3)

، وقد أخرج بعَضها اإلماُم مسلم يف ُه ـُيعل ُمَها أصحابَ  التي كان رسوُل اهلل  هذه خطبة احلاجة( 4)
 .، من حديث ابن عباس [(868كتاب: اجلمعة، برقم: )] ((صحيحه  ))

كتاب: الصالة، باب: الرجل خيطب عىل قوس، ] ((السنن  ))أبو داود يف وأخرجها عىل وجه التامم: 

، [(1105خطبة النكاح، رقم: )أبواب: النكاح، باب: ما جاء يف ] ((اجلامع  ))والرتمذي يف ، [(1097رقم: )
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فهذا رشٌح موجٌز ملنظومة القواعد الفقهية للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن 

ة، مناسبتَب اهلُل يل أن أرشَح هذه املنظومة يف أكثر من ــ، كَ نارص السعدي 

ألحاديث، اختريج و ،اآليات عزو، وهتذيبِه، ووقد قام بعض طلبة العلم بتفريغهِ 

 اهم اهلل خريًا.زوالتوضيح ملا احتاجه من ذلك، فج والتعليق

 
 أسأل اهلل أن ينفعني به واملسلمني.

 
 

 
 

 وكتبه                                                       
 سامل بن سعد الطويل                                              
 هـ1437/ شوال/ 11                                            
 م2016/ 7/ 17املوافق                                             

 

                                                           
، [(3277كتاب: النكاح، باب: ما ُيستحب من الكالم عند النكاح، رقم:)] ((السنن الكربى  ))والنسائي يف 

ُكلُّهم من حديث  عبد اهلل  [(1892كتاب: النكاح، باب: خطبة النكاح، رقم: )] ((السنن  ))وابُن ماجه يف 

 .ابن مسعود 

 (( يعلمها أصحابه  اهلل خطبة احلاجة التي كان رسول ))رسالًة لطيفًة بعنوان:  وصن ف األلباين 

 مجع فيها طرق احلديث واأللفاظ الواردة فيه.
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 شرح منظومة
 القواعد الفقهية
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 : قال الناظم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 بكتاب اهلل  اقتداءً  باحلمدلةِ   الناظمدأ ابت )احلمد هلل(: قوله

  .ـهِ خطبِ يف  واقتداًء بالنبي  

 مع املحب ة والتعظيم. املطلق هو وصُف املحمود بالكامل :واحلمد

ق                           ـف  والـمُ  األشـياء   وجـامـع   ـرِّ

الـكـثـيـرة                                الـبـاهرة والـحـكم

                  الـخاتم القريش الـرسـول ىلـع

                           ـار  ــخ  الـف   مـراتب   الـحائـزي

ن           ر  والد   عنك الشك   يزيل عـلم  

ـُ  إىل املطلوب              عبد  ـال وصلوي

وارد               ـشـال الـمسـائل امـعـةـج

                     وفقا قد الذي ُسبل وتقتفي

حصلتها                    قد العلم أهل كتب من

              غـفـرانـه والـبـــرِّ  عم وفعوال
 االالاالالال

 

                ــــق  يلِّ األرف  ـعـُد هلل الـحمـال

                                  الغـزيـرة   ـم الواسعـة  ـع  ذي الـنِّ 

دائـم         سـالم   مــع   ثــم الــصـالةُ 

         األبـــرار   وصحـــبـه   وآلـــه  

ن     ن  اعلم هديت أن أفضل الــم  

حق لذي القلوب    ـال ويكشــُف 

      فاحرص عىل فهمك للقواعد

   قي يف الـعـلم خري مرتقىـرتتـف

فـهـذه قواعــد نــظـمــتــهـا        

يم األجـــر       وىل عظــزاهم املج

والـــــــعـــــــــفــــــــو 

مــــــع 

غـــــــــفــــــــرانـــــــه 

 والـبــــــــرِّ              االالاالالال
 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

رح   الش 
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 :بداهلا بلفظوضابطه صحة إلالستغراق؛  )احلمد(يف األلف والالم و

(، والالم يف قوله:   . كل  محٍد ُمستَحٌق هلل  لالستحقاق، واملعنى: أن  )هلل( )كلُّ

واجلالل  واجلامل صفات الكامل دالًة عىلفكانت هذه الكلمة العظيمة 

 .هلل  والعظمة والكربياء

يف  هلل حامداً يكون وأن  هذه الكلمة العظيمة يتدبرَ أن  لمسلمِ لينبغي ف

 .مع كامل احلب واخلوف والرجاء أحواله كل ها

رة لكث تسهيالً  فت اهلمزةُ ذِ ثم ُح  ،اإلله (:اهلل) أصل لفظ :(هلل) قوله

  حمبًة وخوفًا ورجاًء. -أي املعبود بحق  -املألوه االستعامل، ومعناها: 

هو املعبود بحق  وحَدُه، وكلُّ معبوٍد سواه فهو معبوٌد بالباطل    فاهلل

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) من كان، كام قال تعاىل: كائناً 

ڤ ڤ ڤ ڦ ): وقال ،[62]احلج:  (ۆ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 .[30]لقامن:  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
آخر آية  تعاىل يف اهلل ذكرهاهلل احلسنى، : العيلُّ اسٌم من أسامء )العيل( قوله

 .[255]البقرة:( ىئ ی ی) :الكريس فقال
الذي له العلوُّ التامُّ املطلق من مجيع الوجوه؛ علوُّ الذات، وعلوُّ  ومعناه:

 القدر، وعلوُّ القهر.

 فوق خملوقاته، مستٍو عىل عرشه، بائٌن من خلقه. : أن اهلل فعلوُّ الذات

 القواعد الفقهية منظومةالتعليق املختصر على 
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 عالية القدر. أي مجيُع صفاته  وعلوُّ القدر:

فال خيرج أحد منهم  ؛قهر مجيع املخلوقات اهلل  : معناه أن  وعلوُّ القهر

 عن سلطانه وقهره.

 القهر فقط،علو  و القدر علو   يثبتون هلل  من املعط لة أهل البدعو

فونه نفون عن اهلل ويَ  من هي   صفة العلو  هلل رغَم أن   ،علو  الذات وحير 

ع أدلتها   ها اهللركر   الصفات التيأكثر  يف كتابه، وأثبتها لنفسه، ونو 

من كتاب اهلل وسنة  أدلة العلو   )إن  ها؛ حتى قال بعض أهل العلم: وصيغَ 

 .(1)دليل( جتاوزت ألَف  النبي 

 يف نوني ته:  بل قال ابن القيم 

 ه بل ألفانـدل عليتـفاً ألـ   ا        ـنـولـقـا واهلل إن لنومـا قـي  )            

 قرآنالوة الوىل وذوق حـ          عقالً ونقالً مع رصيح الفطرة األُ           

 .(2)فوق السامء مباين األكوان(     ُه     ان ـــه سـبـحـدل بأنـل يـك 

فيق من أسامء اهلل لتفضيل هو اسم  :األرفق() قوله فيق، والر  ، كام لر 

يا عائشة إن  اهلل  رفيق  حيبُّ  )): قال رسول اهلل قالت:  ثبَت عن عائشة 

فق  .(3) (( الرِّ
                                                           

 (.2/331انظر: اجتامع اجليوش اإلسالمية )1) )

اس ) :انظر2) )  (.1/249النونية برشح حممد خليل هر 

 .[(2593كتاب: الرب، رقم: )]مسلم،  أخرجه3) )



 القواعد الفقهية منظومةالتعليق املختصر على 

8 

 :بداهلا بلفظوضابطه صحة إلالستغراق؛  )احلمد(يف األلف والالم و

(، والالم يف قوله:   . كل  محٍد ُمستَحٌق هلل  لالستحقاق، واملعنى: أن  )هلل( )كلُّ

واجلالل  واجلامل صفات الكامل دالًة عىلفكانت هذه الكلمة العظيمة 

 .هلل  والعظمة والكربياء

يف  هلل حامداً يكون وأن  هذه الكلمة العظيمة يتدبرَ أن  لمسلمِ لينبغي ف

 .مع كامل احلب واخلوف والرجاء أحواله كل ها

رة لكث تسهيالً  فت اهلمزةُ ذِ ثم ُح  ،اإلله (:اهلل) أصل لفظ :(هلل) قوله

  حمبًة وخوفًا ورجاًء. -أي املعبود بحق  -املألوه االستعامل، ومعناها: 

هو املعبود بحق  وحَدُه، وكلُّ معبوٍد سواه فهو معبوٌد بالباطل    فاهلل

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) من كان، كام قال تعاىل: كائناً 

ڤ ڤ ڤ ڦ ): وقال ،[62]احلج:  (ۆ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 .[30]لقامن:  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
آخر آية  تعاىل يف اهلل ذكرهاهلل احلسنى، : العيلُّ اسٌم من أسامء )العيل( قوله

 .[255]البقرة:( ىئ ی ی) :الكريس فقال
الذي له العلوُّ التامُّ املطلق من مجيع الوجوه؛ علوُّ الذات، وعلوُّ  ومعناه:

 القدر، وعلوُّ القهر.

 فوق خملوقاته، مستٍو عىل عرشه، بائٌن من خلقه. : أن اهلل فعلوُّ الذات

 القواعد الفقهية منظومةالتعليق املختصر على 

9 

 عالية القدر. أي مجيُع صفاته  وعلوُّ القدر:

فال خيرج أحد منهم  ؛قهر مجيع املخلوقات اهلل  : معناه أن  وعلوُّ القهر

 عن سلطانه وقهره.

 القهر فقط،علو  و القدر علو   يثبتون هلل  من املعط لة أهل البدعو

فونه نفون عن اهلل ويَ  من هي   صفة العلو  هلل رغَم أن   ،علو  الذات وحير 

ع أدلتها   ها اهللركر   الصفات التيأكثر  يف كتابه، وأثبتها لنفسه، ونو 

من كتاب اهلل وسنة  أدلة العلو   )إن  ها؛ حتى قال بعض أهل العلم: وصيغَ 

 .(1)دليل( جتاوزت ألَف  النبي 

 يف نوني ته:  بل قال ابن القيم 

 ه بل ألفانـدل عليتـفاً ألـ   ا        ـنـولـقـا واهلل إن لنومـا قـي  )            

 قرآنالوة الوىل وذوق حـ          عقالً ونقالً مع رصيح الفطرة األُ           

 .(2)فوق السامء مباين األكوان(     ُه     ان ـــه سـبـحـدل بأنـل يـك 

فيق من أسامء اهلل لتفضيل هو اسم  :األرفق() قوله فيق، والر  ، كام لر 

يا عائشة إن  اهلل  رفيق  حيبُّ  )): قال رسول اهلل قالت:  ثبَت عن عائشة 

فق  .(3) (( الرِّ
                                                           

 (.2/331انظر: اجتامع اجليوش اإلسالمية )1) )

اس ) :انظر2) )  (.1/249النونية برشح حممد خليل هر 

 .[(2593كتاب: الرب، رقم: )]مسلم،  أخرجه3) )
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فيقو فق؛ )وهو: الل ني والسهولة والتأين يف األمور  الر  ُمشتقٌّ من الر 

ه العنف والتشديد. ل فيها، وِضدُّ  والتمهُّ

 ه ـنـه وديــوأحكام ٌق يف أوامرهــيــرفو ه، ــالــعــوقضائه وأف هدر ــيٌق يف قـوهللا رف
 .(1)وشرعه(

التفريق بني واجلمع   من صفات اهلل: وجامع األشياء واملفرق()قوله 

جيمع بني األشياء املتشاهبة يف احلكم، ويفرق بني األشياء  األشياء، )فاهلل 

املختلفة، وعىل هذا األمر ُبنيت القواعد الفقهية، فإن القواعد عبارة عن مجع 

 .(2)املتشاهبات ووضعها يف قاعدة واحدة( 

 رَ دَ وقَ  ،هذا ع عىلووس   ،ومنع هذا ،فأعطى هذا ؛بني األرزاقاهلل ق ر  ـــفو

 .ذلك وفق حكمته  وكلُّ ، عىل هذا

 كلُّ وضابطها: عُم مجع نعمة؛ )الن  : م الواسعة الغزيرة(ع  ـذي النِّ ) قوله

هو  اهلل و، (3)حسًا أو معنًى(  كان ُب لإلنساِن فرحًا ورسورًا، سواءما جيل

 [.53]النحل: (ىئ ىئ ی ی ی ی ) تعاىل: كام قالكل ها صاحب النعم 

 عىل نوعني: خاصٍة وعامٍة: ونَِعُم اهلل 

ا  ةفأم  ل اهللـ: فهي كلُّ نعمٍة تالعام   منهمؤـميعًا؛ مـِق جـخلـ هبا عىل الفض 

؛ كام قال   ٹ ڤ  ٹ ٿ ٿ ٹ ٹ  ) :وكافرهم، وسائر الدواب 
                                                           

 (.315البدر )صالعباد  لعبدالرزاق  (( فقه األسامء احلسنى ))انظر: 1) )
 (.17)ص لسعد الشثري (( رشح القواعد الفقهية )) انظر: )2)

 (.20لعبيد اجلابري )ص (( تنوير املبتدي رشح القواعد الفقهية )) :انظر )3)
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ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڤ

ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ 

  .[16-6]النبأ:  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ کک ک
 هفهذ، [34]إبراهيم: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ): وقال هللا 

 دَّها فلن يقدر على إحصائها.النِعم الكثرية إن رام العبُد ع

 وَمن بعدهم يتذاكرون وقد كان السلف الصالح من الصحابة 

عىل رفقة  قال: خرج رسول اهلل  معاوية اهلل عليهم؛ كام جاء عن  نعمَ 

تنقذنا وما اس ،وما أنعم به علينا ،، فقالوا: نذكر اهلل ((؟ما مجعكم ))جمتمعني، فقال: 

والذي ))، قالوا: نعم، قال:  ((؟آهلل لذاك مجعكم))به من اجلاهلية وجهلها، فقال: 

 .(1) ((إن اهلل تعاىل ليباهي بكم املالئكة ؛نفيس بيده إن كنتم صادقني

يينة ع ضيل بن عياض وسفيان بنوجاء عن ابن أيب احلواري قال: جلس فُ 

يف كذا  )أنعم اهلل علينام فجعل سفيان يقول: عَ ـالصباح يتذاكران الن   إىل ليلةً 

 .(2)( يف كذا فعل بنا كذا فعل بنا كذا اهلل علينا أنعم

ك م الباهرة  الكثرية(قوله  هو احلكيم، واحلكيم ُمشتٌق من  فاهلل : )واحل 

 احِلكمة؛ وهي وضع األشياء يف حمل ها املوافِق للغايات املحمودة.

 ه تكون هذد ـُر يف أمرهِ الكوين، ويف أمرهِ الرشعي؛ وقـتظه ُم اهلل ـوِحكَ 

                                                           
 (.2701)رقم:  ((صحيح مسلم))، وأصله يف (19/363)هبذا اللفظ  ((الكبرياملعجم   ))أخرجه الطرباين يف   )1)

 (.4/110للبيهقي ) (( شعب اإليامن ))  )2)
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 ها العلامء باجتهادهم. طُ تنبِ ْس الرشع، أو ظنيًة يَ يف احِلَكم منصوصًا عليها 

تالعزيز واحلكيم وذلك لبيان أن  يهبني اسم وكثريًا ما يقرن اهلل   هُ عـز 

تُه عبثًا، وكذا ؛بحكمة ٍة، فليست هي فليست عز   .عجزعن ضعٍف و حكمتُه بعز 

يف يه ـناؤُه علـهي: ث عىل رسولِه  الصالة من اهلل  :()ثم  الصالةقوله 

 .[56]األحزاب:  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) املأل األعىل، كام قال تعاىل:

بالرمحة، وهذا قول   سولهعىل ر  وفَّس  بعضهم الصالَة من اهلل

ق بني الصالة والرمحة فقال تعاىل ضعيف ألن  ڃ چ چ چ) :اهلل فر 

ت بــ)عىل( فينبغي تفسريها بكلمة ، [157]البقرة: (چ ڇ  وألن الصالة تعد 

 .(1)اجلر )عىل( حرَف تناسب 

السالم اسم من أسامء اهلل والسالمة،  مأخوٌذ منالسالم  :(سالم)مع  قوله

 ڭ  ھ ے ے ۓ ۓ) تعاىل:قال اهلل ذكره اهلل يف موضٍع واحٍد من كتابه؛ ف

ل نقص ك سامل من أنه هو  :ومعناه، [23]احلرش: (ڭ ڭ ڭ ۇ

فسه ٌم بنـوآفة، وهو أيضًا ُيسل م غريه من اآلفات والعيوب؛ أي: سال عيبو

 .(2)(( اللهم أنت السالم، ومنك السالم  ))يقول:  ُمَسل ٌم لغريه، وكان 

(قوله  . :)دائم   أي مستمر 

                                                           
بالرمحة من مخسة عرش وجهًا  عىل رسوله   تفسري الصالة من اهللوقد ضع ف اإلمام ابن القيم  )1)

 (.257)ص ((جالء األفهام  ))يف  

 .[(591الصالة، رقم: )كتاب: املساجد ومواضُع ] ((صحيحه  ))مسلٌم يف  أخرجه )2)
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لة من بعث برساهو: الرسول ومعنى  :عىل الرسول القريش اخلاتم()قوله 

 حممد بن عبداهلل بن :طلق الرسول فاملراد بهإذا أُ و، خاصة إىل قوم خمالفني

ختم به الرسل  ألن اهلل  -بكَّس التاء-وهو خاتِم  ،القريشُّ  عبداملطلب

 هم.تُ ـأي: زينَ  -بفتح التاء-والرساالت، وهو أيضًا خاَتم املرسلني 

 مُجعَ إذا و، عىل ِمل تهِ  هُ أتباعُ  ُهم رسول اهلل آل  :(األبرار وآله وصحبه  )قوله 

حب صار هذا من باب عطف اخلاص  عىل العام.  يف الصالة بني اآلل والص 

 .من طالت صحبته لشخص ما :غةً ، وهو لوالصحابة مجع صاحب

 مؤمنًا به النبي  َي قِ كل من لَ فهو  :صطالحاال وأما تعريف الصحايب يف

  .ومات عىل ذلك

( قوله خار  أهنم خري البرش بعد األنبياء  : وذلك)احلائزي مراتب الف 

، [110]آل عمران:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) : كام قالواملرسلني، 

ليًا، ألنه مل يكن ثمة مؤمٌن  فيدخُل الصحابة  يف هذه اآلية دخوالً أو 

خرُي الناس قرين، ثم الذين يلوهنم،  )): وقال النبي ل اآلية، سواهم عند نزو

 .(1) (( ثم  الذين يلوهنم

بأهنم خري األمم، وشِهد هلم سيد املرسلني بأهنم  فَشِهَد هلم رب العاملني 

 خري القرون.

 دعا  :يزيل الشك عنك والدرن( )اعلم هديت أن أفضل املنن علم  قوله 

                                                           
 (.2533(، ومسلٌم رقم: )2652رقم: ) البخاري أخرجه1) )
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ل العبد رب ه، ثم  بني  أن  أفض طلـبُـهُ ي للقارئ باهلداية؛ وهي أعظم ما  الناظم

أن يسأله الزيادة  نبيه  وقد أمر اهلل  علاًم نافعًا، العبدَ   أن يرزَق اهلل :املِنن

 . [114]طه:  (ٺ ٺ ٿ ٿ       ) فقال تعاىل: من العلم عىل وجه اخلصوص؛

 قرن شهادة املالئكة والعلامء بشهادته  ومن فضائل العلم أن اهلل 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) كام قال تعاىل:

وهذه اآلية الوحيدة التي ُذكِر فيها ، [18عمران:]آل  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .)ال إله إال اهلل( مرتنيكلمة: 

: )العلم شجرٌة ُتثمُر كل  قال العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي 

 .(1)جرٌة تثمر كل  قوٍل وعمٍل خبيث(قوٍل حسن وعمٍل صالح، واجلهل ش

هو ما أزال  :فالعلم النافع :(الشك عنك والدرن يزيل)علم  قوله  

ينتج من الدرن ينتج من أمراض الشبهات، و الشكُّ الشك  والدرَن، و

 ها.أمراض الشهوات، وإىل هذين النوعني ترجع أمراض القلوب كلُّ 

ي: أ :(ويوصل العبد  إىل املطلوب لذي القلوب احلق   ويكشُف )قوله 

ُح وُيبني  احلق  هلذه القلوب، وَيـِصُل بالعبد لغاياته ومراداته املمدوحة  يوض 

، ودخول رشعًا وعرفًا، وأعظم مطلوب وغاية عند العبد هي رضا اهلل 

 اجلنة، والنجاة من النار؛ وذلك كله حاصل بالعلم النافع.

                                                           
 (.109رشح القواعد الفقهية ) 1))
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أمر عام تندرج حتته  هي :القاعدة: (فاحرص عىل فهمك للقواعد)قوله 

ا  مسائل كثرية، .يكون يف فالضابط وأم  ٍ  باٍب معني 

 بقولِه:  وفائدة هذه القواعد ذكرها الناظم 

 عىل : فهي جتمع املسائل الكثرية املتشتتة فتعنيُ )جامعة  املسائل الشوارد(

 حتصيل العلم بسهولٍة وُيَّس.

نها َفِهَم القواعَد واستفاد م: فَمن (رتقىفرتتقي يف العلم خري مُ )قوله 

ه وارتقائِه يف العلم.  كانت سببًا لعلو 

باع، ومنه قول اهلل :(ُوفِّقاوتقتفي ُسبل الذي قد ) قوله  االقتفاُء هو االت 

: ( وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)  ، ومراد الناظم  أن فهم القواعد

 القواعد.طريق العلامء الذين ُوف قوا لفهمهم عًا بمت   الطالَب جيعل 

ِضدُّ النثر؛ فللعلامء يف التصنيف النظم  :(قواعد نظمتهاهذه ف) قوله

لعلم نون شتى؛ تيسريًا لطرائق متنوعة منها املنظوم، ومنها املنثور؛ يف ف

 للطالب.  اً وتقريب

، وهو أسهل يف احلفظ لألسامع يروُق : أنه وم ن فوائد النظم

 واالستحضار.

أنه أخذ هذه   ُيبني الناظم :حصلتها(من كتب أهل العلم قد ) قوله

 .اعرتافًا بالفضل ملن سبقه من أهل العلم القواعد من ُكتِب العلامء

  ذكر الناظم: والرب(جزاهم املوىل عظيم األجر والعفو مع غفرانه )قوله 
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 ؟هامام الفرق بينالعفَو والغفران، ف 

العفو عن التقصري يف املأمور،  فيكونإذا اجتمع مع الغفران العفو 

  .اإلنسان يف املحظور أو املعايص كون عن وقوعيوالغفران 

للعلامء باخلري وذلك  ، فدعا الناظم اخلري الربُّ هو :والرب()قوله 

ن  صنع  إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل جتدوا  ))يف قوله:  امتثاالً ألمر النبي  م 

ُه فادعوا له حتى  .(1) (( تروا أنكم قد كافأمتوه ما تكافئون 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                           

 (254(، وصححه األلباين يف الصحيحة رقم )2567(، والنسائي رقم )1672أخرجه أبوداود رقم )1) )
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 :قال الناظُم 
  
 

 

 
 

(النية ) قوله ، هُ دَ قص إذا نوى اليشءَ  ، ُيقال:: القصدُ لغةً الني ـة  :رشط 

 .لألعامل مجيعاً رشط  وحملها القلب، وهي

يعني  (جئ حئ مئ  ): اهلل  قولومنه  ،: العالمةالرشط لغةو

 عالمات الساعة.

وال  وجودٌ  هِ من وجودِ  وال يلزمُ  ،العدم هِ ما يلزم من عدمِ  :واصطالحاً 

 .لذاتهِ  عدمٌ 

: الطهارة رشط لصحة الصالة، همثال فإذا انعدم الرشُط انعدَم املرشوُط،

ذلك مل تصح  صالته؛ ألن الطهارة الرشعية من  عىلفمن مل يتطهر مع قدرته 

 رشوط الصالة.

يدخل  مل التوحيد رشط لدخول اجلنة، فمن مل يوحد اهلل وكذلك 

: يلزم من انعدام أي؛ (يلزم من عدمه العدم)ما  قوهلم: هذا معنىفاجلنة، 

 .الرشط انعدام املرشوط

ليس أي:  وال عدم  لذاته( وال يلزم من وجوده وجود): وقوهلم

ال فالعبُد توضأ : إذا ومثاله، املرشوطُ  أن يوجدَ  د الرشطُ جِ ذا وُ إبالرضورة 

، فقد يتوضأ وال يصيل، كام ال يلزم من وجود الصالةمن وضوئه وجوُد  لزمُ ي

      النية رشط لسائر العمل

 االال

           هبا الصالح والفساد للعمل

 االال
رح  الش 

11- 
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة

 

16- 

17- 



 القواعد الفقهية منظومةالتعليق املختصر على 

18 

الوضوء انعدام الصالة، فالذي يلزم من وجوِده الوجود هو السبب، والذي 

 .يلزم من وجوده العدم هو املانع

 ةُ )النيجلميع األعامل، وقيل األدقُّ أن يقال:  أي :لسائر العمل() قوله 

 عامًا لألعامل كل ها.  الناظم ليكون كالم  رشٌط يف كل  عمل(

)بقية(، وال يستعمل بمعنى لفظ )سائر( ُيستعمل بمعنى  وذلك أن

سل سائر ثم غَ : )سل النبي يف غُ  ورد يف حديث عائشة  كام ،)مجيع(

 .أي بقية جسده ،(1) جسده(

 طٌ أي أن صالح األعامل وفسادها مرتب :)هبا الصالح والفساُد للعمل(قوله 

صلح العمل   إن يف اجلسد مضغة إذا صلحتأال: )بالنية، ويدلُّ لذلك قوله 

 .(2) (كله، وإذا فسدت فسد العمل كله أال وهي القلب

 ، (3)( ألعامل بالني اتاام  ـإناعدة الفقهية الكربى: )ـقـوهذا البيت يدلُّ عىل ال

                                                           
 (.316رقم: ) ((صحيحه))(، ومسلم يف 272رقم: ) ((صحيحه))أخرجه البخاري يف  )1)

 (.1599رقم: ) ((صحيحه))(، ومسلم يف 52رقم: ) ((صحيحه))أخرجه البخاري يف  )2)

عرب  عامة الفقهاء عن هذه القاعدة بقوهلم: )األمور بمقاِصِدها( ويف هذا التعبري نظٌر؛ ألن املقاصد 3) )

أو للمكلفني، وال يصلُح أن تكون لألمور، والتعبري عن القاعدة بـ )األعامل  للرشعإما أن تكون 

   ألن فيه موافقة لل فِظ النبوي.بالني ات( أوىل

 من قول: العبارة هذه من وأحسن (:  )أرشق1/54) ((األشباه والنظائر))يف  قال السبكي        

 بالنيات(.  األعامل : إنام الكلم جوامع أويت

 ((رشح القواعد الفقهية ))(، و 34-32لسعد الشثري )((  رشح القواعد الفقهية))وانظر لالستزادة: ]      

  ([.5لصالح العصيمي )ص
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 .(1) (( إن ام األعامل بالنِّيات )) قال: أن النبي  كام ثبَت من حديث عمر 
 مسائل: عدة  عىل هذا البيت  اشتمل وقد 

ح النية، وال تصفإن كل  األعامل ُيشرتط هلا  :ةـبيان أمهية الني   )أحدها( 

 وهلا مرتبتان:األعامل بدوهنا، 

ومثاله: من اعتاد االغتسال بعد العمل، ، العبادات عن العاداتمتييز  -

 يرتفع حدثه إال بالنية. حدثًا أكرب مل و اغتسل وكان حمدثاً فل

له  تبك، فال يُ ن أمسك عن الطعام يوَمه ومل ينِو الصيامَ مَ  :ومثاٌل آخر

 أجر الصيام النعدام النيِة.

 صىل  ، ومثاله: رجٌل املرتبة الثانية: متييز العبادات بعضها عن بعض -

ركعتني بعد طلوع الفجر الصادق، فهاتان الركعتان لن تتميزا بكوهنام 

 فريضًة أو نفاًل إال بالنية.

؛ وهي نية املعمول له، وهذه ال عالقة هلا بالفقه، وإنام وهناك نية  أخرى -

ثناء الناس معة و، كمن ُيطِعم املساكني طلبًا للسُّ تكون يف باب التوحيد

ڤ  ٹ ڤ): املتقون فكام وصفهم اهلل بقولهوأما ، ملرائنيكحال ا

 [.9]اإلنسان:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
صىل أكثر   يُّ النب، فال يرشع التلفظ هباف :ها القلبالنية حملُّ أن  )الثانية( 

  .قطُّ  بالنية تَلفظَ ما و من عرشين سنة

                                                           
كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي ] ((صحيحه  ))البخاري يف  جزٌء من حديٍث أخرجهُ  )1)

 .[(1907كتاب: اإلمارة، رقم: )] ((صحيحه  ))، ومسلم يف [(1) ، رقم:إىل رسول اهلل 
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 (.316رقم: ) ((صحيحه))(، ومسلم يف 272رقم: ) ((صحيحه))أخرجه البخاري يف  )1)
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أو للمكلفني، وال يصلُح أن تكون لألمور، والتعبري عن القاعدة بـ )األعامل  للرشعإما أن تكون 
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ك ولذل ،: )وحملها القلب ال تعلق هلا باللسان أصالً قال ابن القيم 

م عنه وال عن أصحابه يف النية لفظ بحاٍل، وال سمعنا مل ينقل عن النبي 

ِذْكـُر ذلك، وهذه العبارات التي ُأْحِدثت عند افتتاح الطهارة والصالة قد 

جعلها الشيطاُن ُمْعرَتكًا ألهل الوسواس، حَيبُِسهم عندها، ويعذهبم فيها، 

فظ رُرَها وجُيِهُد نفَسُه يف التلويوقعهم يف طلب تصحيحها؛ فرتى أحَدُهم يك

 . (1)هبا، وليست من الصالة يف يشٍء( 

  .ثواب عند ترك املحرمات استحضار الني ةال)الثالثة( ُيشرتط لنيل 

ه يف و تركها ألهنا أوفُر لمعصية ألهنا مل ختطر عىل باله، أـمن ترَك ال مثاله:

ة؛ فهذا ال ـقليـوالعرشب اخلمر من أجل أرضارها البدنية ترك  كمن دنياه

يقول يف احلديث  ، ألن اهلل والثواب ألنه مل يرتكها امتثاالً ر ـاألج قـيستح

ائي ك إنام تر ))القديس:  ر  ن ج   .(3)أي: ِمن أجيل ،(2) (( هذا م 

 

 
 

                                                           
 (.1/238) ((إغاثة اللهفان  ))  )1)

  [.(205كتاب: اإليامن، رقم: )] ((صحيحه  ))مسلم يف  أخرجه )2)

 (.33للشيخ حممد العثيمني )ص ((رشح نظم الورقات  ))انظر لالستزادة:  )3)
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 : قال الناظم
 

 
 
 
 
 

 

 يف هذه األبيات أن الدين مبنيٌّ عىل جلب املصالح ودرء بني  الناظم 

ه وأنزل كتبه لتحقيق املصالح وتكثريها، ولدرء أرسل رسلَ   اهللَ أن  و املفاسد،

 املفاسد وتقليلها.

 ، وهي لغة: املنفعة.واملصالح مجع مصلحة

هم فظ دينهم ونفوسحللعباِده رشعها اهلل : هي املنفعة التي واصطالحاً 

 وعقوهلم وأنساهبم وأمواهلم.

 ما قب حُه الرشُع حترياًم أو كراهًة.، وهي: كلُّ والقبائح مجع قبيحة

 كثريٌة جدًا، منها: الكتاب والسنةشواهد هذه القاعدة من و

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ): قول اهلل  -1

(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 .[90]النحل:

      عىل املصالح   مبني   الدينُ 

     عدد املصالح   فإن تزاحم  

          وضده تزاحم املفاسد  

 االال

                      لقبائح  ل ء  درالو اهيف جلب  

            م األعىل من املصالح  د  ق  ـيُ 

                  يرتكب األدنى من املفاسد  

 االال

رح  الش 

12- 

13- 

14- 
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13- 

14- 
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة

 

16- 

17- 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )اهلل تعاىل:  وقول -2

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 [33]األعراف: (ڱ

ـــــــــــــــــأصـــول املأموراو، ونبَّ  ر هللا ك  ذ  األوىل ففي اآلية  ه  على حســـنها، ـ
 ومجعت اآلية الثانية أصول احملرماو، ونبَّهت على قبحها.

 عىل مسائلت ابياأل ههذ توقد اشتمل: 

 )األوىل( بيان أعظم املصالح، وأعظم املفاسد:

 بالعبادة، وأعظمفأعظم ما أمر اهلل به هو التوحيد؛ الذي هو إفراد اهلل 

ما هنى عنه الرشك يف عبادته؛ فكلُّ خرٍي يف الدنيا واآلخرة فهو من ثمرات 

 التوحيد، وكلُّ رش  يف الدنيا واآلخرة فهو من ثمرات الرشك.

 )الثانية( أقسام املصالح واملفاسد:      

 تنقسم املصالح إىل: 

والصلة، واإلحسان، والرب ، والصالة، والزكاة، ؛ كالتوحيد، خالصة مصلحة   -

 وغريها.

لألرواح  فعىل ما فيه من زهٍق ، ؛ كاجلهاد يف سبيل اهلل راجحة مصلحة  و -

د بالُه من نرش دين اهلل، ومحاية ـحمصال لكنا، وغريمهلألوالد،  وُيتمٍ 

  سلمني وغريها هي أعظم من مفاسده.امل
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وجلد األبدان،  الرؤوس،يدي وففيها قطع لأل: إقامة احلدود، ومثال  آخر

ڭ ڭ ڭ )اهلل تعاىل:  من املصالح؛ قال املا فيهت عرُش  هالكن

 . (ۇ ۇ ۆ

 قسمني:وتنقسم املفاسد كذلك إىل 

، والبدع، والفواحش، والظلم، وأكل كالرشك باهلل  :مفسدة  خالصة   -

 أموال الناس بالباطل، وغريها.

اسد ولكن  املف التجارة،ميَّس؛ ففيهام منفعة ـوال مرِ خـكالومفسدة  راجحة:  -

ۉ ې ې  ) :، قال اهلل ام أكرب من منافعهاماملرتتبة عليه

  ( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 :، وتزاحم املفاسد)الثالثة( تزاحم املصالح

تتزاحم قد وتتزاحم، وكذلك املفاسد  فاملصالح قد تتعارض

م أعىل املصالح، وأن وتتعارض، فالواجب عىل العبد   أدنى يرتكَِب أن يقد 

 املفاسد.

 وإنام ،الرش من اخلري يعلم الذي العاقل ليس )): قال شيخ اإلسالم 

 . (1)((  الرشين ورش اخلريين خري يعلم الذي العاقل

 ني، الفجر فال يت سع إال لركعت ُت ـضيق وقـ: كأن يمثال تزاحم املصالح
                                                           

 (.20/54)  (( جمموع الفتاوى  ))  )1)
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وجلد األبدان،  الرؤوس،يدي وففيها قطع لأل: إقامة احلدود، ومثال  آخر

ڭ ڭ ڭ )اهلل تعاىل:  من املصالح؛ قال املا فيهت عرُش  هالكن

 . (ۇ ۇ ۆ

 قسمني:وتنقسم املفاسد كذلك إىل 

، والبدع، والفواحش، والظلم، وأكل كالرشك باهلل  :مفسدة  خالصة   -

 أموال الناس بالباطل، وغريها.

اسد ولكن  املف التجارة،ميَّس؛ ففيهام منفعة ـوال مرِ خـكالومفسدة  راجحة:  -

ۉ ې ې  ) :، قال اهلل ام أكرب من منافعهاماملرتتبة عليه

  ( ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 :، وتزاحم املفاسد)الثالثة( تزاحم املصالح

تتزاحم قد وتتزاحم، وكذلك املفاسد  فاملصالح قد تتعارض

م أعىل املصالح، وأن وتتعارض، فالواجب عىل العبد   أدنى يرتكَِب أن يقد 

 املفاسد.

 وإنام ،الرش من اخلري يعلم الذي العاقل ليس )): قال شيخ اإلسالم 

 . (1)((  الرشين ورش اخلريين خري يعلم الذي العاقل

 ني، الفجر فال يت سع إال لركعت ُت ـضيق وقـ: كأن يمثال تزاحم املصالح
                                                           

 (.20/54)  (( جمموع الفتاوى  ))  )1)
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 الفرض عىل النفل. فالواجب تقديمُ 

م عند  : رجٌل وجبْت ومثال  آخر عليه نفقٌة لوالديه وألُخته؛ فيقد 

 والديه. التعارض نفقةَ 

 واملفاسد. ( تعارض املصالح  الرابعة)

املفاسد، فإن املقرر يف الرشيعة هو أن  املصالح ودفعُ  إذا تعارض جلُب 

ٌم عىل جلب املصالح، مثال ذلك قول اهلل  : دفع املفاسد واملضار  ُمقد 

 .  ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

بة املصالح، ولكن مل ا كانت املفسدة املرتتمصلحة من  املشركنيفَسبُّ آهلة 

سبُّ  اعليه عن هذه  ؛ هنى اهلل لرب العاملني  املشــــركنيعظيمة، وهي: 

 املصلحة.

 ما أخرجه البخاري ومســلم من حديث أنس بن مالك : ومثال  آخر

، ي هم النبهاجد، فزجره الناس، فنيف طائفة املســ فبال قال: جاء أعرايبٌّ 

 .(1)بَذنوٍب من ماء فُأهريق عليه  فلام قىض بوَلُه أمر النبي 

سيرتتب عىل زجره مفاسد أكرب؛  فبول األعرايب يف املسجد مفسدٌة، ولكن 

منها انكشاف عورته، وزيادة مساحة النجاسة يف املسجد، وربام نفَر من اإلسالم 

ره بانحصار البول يف بدنِه، وغريها.ألنه حديث   عهد به، وكذا ترضُّ

                                                           
(، 221كتاب: الوضوء، باب: هيريق املاء عىل البول، رقم: ) ((صحيحه  ))أخرجه البخاري يف  )1)

 (.284، كتاب: الطهارة، رقم: )((صحيحه))يف  ومسلم
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 عهد حديثو قومك أن لوال ))قال:  أن النبي   : حديث عائشةومثال ثالث

 . (1)(( بابني هلا وجعلت باألرض، فألزقتها الكعبة، هلدمت برشك،

، وذلك  مها عىل بابني كام بناها إبراهيمالكعبَة وُيق فلم هيدم النبي 

 هي افتتان حديثي العهد باإلسالم.ومراعاة لعدم ارتكاب املفسدة الكربى، 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1333، كتاب: الطهارة، رقم: )((صحيحه))يف  أخرجه مسلم  )1)
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 : قال الناظم
 

 
 
 

يف هذا البيت قاعدًة من القواعد الفقهية الُكربى، وُيعرب  عنها  ذكر الناظُم 

  .(شق ة جتلب التيسرياملكثرٌي من أهِل الِعلم بقوهلم: )

وقول ، (ۓ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ) قول اهلل ودليل هذه القاعدة 

 . (1) (إن الدين يرس:)النبي 

  :القاعدة التي توضح مثلةاألومن 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  )يف حق الصائم  قول اهلل  -1

لُه أن يفطر يف هذه اآلية أن املسلم إذا َمِرَض أو سافـَر ف فبني  اهلل  ،   (ڭ ڭ 

 َخر. ويقيض عدة من أيام أ

صل قائاًم فإن مل تستطع فقاعدًا فإن مل تستطع فعىل :)  قول النبي -2

ص للعاجز عن  ، ولكن  النبي املفروضة ، فالقيام ركٌن يف الصالة(2) (جنب رخ 

 القيام  أن يقُعَد. 

يقع أن أو  ،ط العبد يف طاعة اهلل ورسوله ر  ـفَ أن يُ  هنا التيسريب املرادوليس 

ِرَع ـة ُش ما حصلت املشقأنه متى  املرادبل هذه القاعدة، ـُمستدالً ب ؛يف معصية اهلل

 أن يرتخص.  للعبد
                                                           

 (.39، كتاب: اإليامن، باب: الدين يَّس، رقم: ) « صحيحه » يف أخرجه البخاري 1))

 (.1117، رقم: )إذا مل يطق قاعداً ، باب: أبواب تقصري الصالة،  « صحيحه » يف البخاريأخرجه 2))

ن قواعد  الرشيعة  التيسريُ   وم 

 

يـرُ  ـس  ـُه ت ـع   يف كلِّ أمـر  ناب 

رح  الش 

15- 
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة

 

16- 

17- 
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 يكون قاصدًا وطالبًا للحرام. )ب( أال

ر الرضورة بقدرها.   )ج( أن ُتقد 

 أو املشقة الشديدةخيشى معه اهلالك  ه جوع شديدٌ : َمن أصابمثال ذلك

 كَل من امليتة بقدر ما يُسدُّ ُجوَعه.ُأبيح له أن يأ

: من وضَع جبريًة عىل أحد أعضاء الوضوء لكٍَّس أصابه، ومثال آخر

 جيوز أن تتجاوز اجلبرية موضع احلاجة.فال 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد الفقهية منظومةالتعليق املختصر على 

29 

 : قال الناظم
 

 

 

اليقني ال يزول يف هذا البيت القاعدة الفقهية ) ذكر الناظم 

 .(1)(، وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الكربىبالشكِّ 

حديث عبد اهلل بن ودليل هذه القاعدة ما أخرجه البخاريُّ ومسلٌم من 

عن الرجل خييل إليه أنه جيُد اليشَء يف  ل رسول اهلل أنه قال: سئ  زيد

 (2) (( ال ينرصف حتى يسمع صوتاً أو جيد  رحياً  )):  اهلل الصالة، فقال رسول

وقاعدة : )وهذا احلديث أصٌل من أصول اإلسالم، قال النووي 

م ببقائها عىل أصوهلا حتى عظيمة من قواعد الفقه؛ وهي: أن األشياء حيك

 . (3)الطارئ عليها(  ُيتيقَن خالف ذلك، وال يرضُّ الشك

ن الطه  بقاء الطهارة. ارة، ثم شك  يف احلدث، فاألصلفمن تيق 

نقضاء وكذلك من أفطر بعض األيام من رمضان لعذٍر، فشك بعد ا

مل يقضها؟ فاألصل عدم القضاء وبقاء هذه  هذه األيام أورمضان هل قىض 

 األيام يف ذمته.
                                                           

 ((إحكام األحكام ))  (، وابن دقيق العيد يف 1/111) ((الفروق  ))نقل اإلمجاع عىل ذلك القرايفُّ يف  )1)

(1/118.) 

(، 137كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ حتى يستيقن، رقم: ) « صحيحه » أخرجه البخاري يف2) )

 (.361احليض، رقم: )كتاب:  « صحيحه »ومسلم يف 

 (.4/49) ((رشح صحيح مسلم  )) )3)

 رجُع األحكام لليقنيوت

 

 فال يزيُل الشكُّ لليقني

رح  الش 

18- 
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 األيام يف ذمته.
                                                           

 ((إحكام األحكام ))  (، وابن دقيق العيد يف 1/111) ((الفروق  ))نقل اإلمجاع عىل ذلك القرايفُّ يف  )1)

(1/118.) 

(، 137كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ حتى يستيقن، رقم: ) « صحيحه » أخرجه البخاري يف2) )

 (.361احليض، رقم: )كتاب:  « صحيحه »ومسلم يف 

 (.4/49) ((رشح صحيح مسلم  )) )3)

 رجُع األحكام لليقنيوت

 

 فال يزيُل الشكُّ لليقني

رح  الش 
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة

 

16- 

17- 
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 : قال الناظم
 

 

 

قني اليفرعًا من فروع القاعدة السابقة: ) يف هذا البيت ذكر الناظم 

أن األصل يف املياه واألرض والثياب واحلجارة أهنا  (؛ وهو:الشكبال يزول 

 .مل ُيتيقن نجاستها ما طاهرة

،   (گ گ  ک ک    ک  ): فالدليل عىل طهورية املاء قول اهلل 

ُسُه يشء   )):  وقول النبي  .(1) ((  إن املاء طهور  ال ُينجِّ

مسجدًا وُجع ل ت يل  األرُض  )): والدليل عىل طهورية األرض قول النبي 

 . (2)((  وطهوراً 

 النبيُّ  أتى )): قال والدليل عىل طهورية احلجارة ما جاء عن ابن مسعود 

   فلم الثالث والتمست حجرين، فوجدت أحجار، بثالثة آتيه أن فأمرين الغائط 

 هذا: »وقال «الروثة وألقى احلجرين فأخذ هبا، فأتيته روثة فأخذت أجده،

 .، فلو مل يكن األصل يف األحجار الطهارة ملا استنجى هبا النبي (3)«ركس
                                                           

(، والرتمذي يف 66كتاب: الطهارة، باب: ما جاء يف بئر بضاعة، رقم: ) « السنن »( أخرجه أبو داود يف 1)
 كتاب «املجتبى»(، والنسائيُّ يف 66أبواب: الطهارة، باب: ما جاء أن املاء ال ينجسه يشء، رقم: ) «اجلامع»

 (.225رقم: ) «صحيح أيب داود»(، وصححه األلباين يف 326املياه، باب: ذكر بئر بضاعة، رقم )
املساجد كتاب:  « صحيحه »(، ومسلم يف 335، رقم: )التيممكتاب:  « صحيحه » أخرجه البخاري يف2) )

 (.521ومواضع الصالة، رقم: )
 (.156، رقم: )ال يستنجى بروثكتاب: الوضوء، باب:  « صحيحه » أخرجه البخاري يف3) )

 واألصُل يف مياهنا الطهارة

 

 واألرض  والثياب واحلجارة

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

 

ــل يف املاء واألرض يف  ذكر الناظُم بعد أن  ــابق أن األص البيت الس

 والثياب واحلجارة الطهارة، ذكر أمورًا األصل فيها التحريم واملنع.

ضٍع وهو: الفرج، فاألصل يف  )األ بضاع(فبدأ بذكر  بفتح اهلمزة، مجُع ُب

ٹ ٹ ): بزواٍج أو ملِك يمنٍي، كام قال الُفروج التحريم إال ما ثبت 

  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 .[6]املؤمنون:(ڄ

 فال جيوز أن تأكَل من اللحوم إال ما أباَحهُ )اللُّحوم(  ثم  ذكر الناظم 

ــوله  ، كبهيمة األنعام ونحوها إن ُذبِحت ذبحًا رشعيًا، وكذا ميتُة اهلل ورس

 اجلراد والسمك.

م  : فاملعصــوم:)والنفس واألموال للمعصــوم( ثم  قال  هو َمن حر 

افُر املسلُم، وكذا الكعىل نفسِه ومالِه، وَيدخُل يف ذلك  االعتداءَ  اهلل ورسوُله

ياملعاَهد و املستأَمن   . و الذم 

 واألصُل يف األبضاع واللُّحوم  

 

 والنفس  واألموال للمعصوم  

رح  الش 

حتريمها حتى جييء  احللُّ 

 
 

 والنفس  واألموال للمعصوم  

ـلُّ   فـافـهم هـداك  اهللُ ما ُيـم 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ): والدليل قول اهلل 

 .(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

إن دماااا وأم المم علم م حلم ،   ،   )) :لنيب وحــــــديــــــ  ا
 .(1)((  أح مة يمملم هذ ، يف شه أم هذ ، يف ب دأم هذ 

َفُه عامًا.  فمن وَجَد ماالً ثمينًا فال حيِلُّ له أن يتمل َكُه حتى ُيعر 

ستمتاع هبِن بعقحتريمها حتى جييء  احللُّ وقوله: ) ساء يباح اال د (: فالن

 نكاح صحيح أو ملك يمني.

ــاً  هبيمة األنعامو ــم اهلل عليها، ًا رشعإذا ُذبحت ذبح أيض يًا، وُذكر اس

 للحيوان إذا ُذكَِر اسم اهلل عليه. وُأبيح الصيدُ 

 ،  أيضـًا إن كان وُيباح متلُّك املالوكذا حيل إزهاق النفوس إن كان بحق 

 بطريق مرشوٍع.

له ( وقو لُّ م  ما ُي هداك اهلل  فافهم  قال ) : من اإلمالل وهو اإلمالء، 

 .(   ڤ ڤ ڦ ڤ) تعاىل:

 
                                                           

كتاب:  « صحيحه »(، ومسلم يف 67كتاب: العلم، رقم: ) « صحيحه » أخرجه البخاري يف 1))

 (.1218احلج، رقم: )
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 : قال الناظم
 

 

 

ليه، فاألصل فيه أنه يفعله الناس يف دنياهم مما اعتادوا عالعادُة هي: ما 

ەئ ەئ وئ وئ ): حالل إال ما جاء النصُّ بتحريمه، والدليل قول اهلل 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ): وقال أيضا، ( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

عباده فاألصل فيها احِللُّ واجلواز ما مل يرد فكلُّ نعمٍة أنعم اهلل هبا عىل ، (خت مت 

 .االنصُّ بتحريمه

)والتحريم يكون بنص  رصيٍح أو يدخُل يف : قال السعدي 

  .(1)عموٍم أو قياس صحيح، وإال فسائـُر العادات حالل( 
 

 

 

 
 

 

                                                           
 (.130)ص ((رشح القواعد الفقهية  )) )1)

 عاداتنا اإلباحةواألصُل يف 

 

 حتى جييء  صارُف اإلباحة

رح  الش 

 

22- 

 

فالنساء

ُيَمـلُّ
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ُيعرب  عنها أهل العلم بقوهلم:  هذه القاعدة التي ذكرها الناظم 

دةٍ إال بإذٍن َد بأي  عبا)األصل يف العبادات التحريم( أي: حيرم عليك أن تتعب

 رشعي، وإال كانت عبادتك مردودة عليك.

: وقوله  (( ليس عليه أمرنا فهو رد    من عمل عمالً  )): والدليل قوله 
ن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد   ))  .  (1)((  م 

(وقوله:   أي: مردوٌد، فهو مصدٌر بمعنى اسم املفعول. )رد 

 :من الِبدِع واحملداثو حتذيراً شــديداًف فقال  وقد حذَّر النيبُّ 
إايأم احماااداأل  رممف،  اااحمن أاااع حماااد اااة بااادماااة، اأاااع بااادماااة )

 .(2)(ضالعة
صية  ،الشـــــر والبدعة قرينة  صية، ألهنا مع شدُّ خطرًا من املع وهي أ

 وفيها لبُس احلق  بالباطل. وزيادة،

                                                           
 (.1718، رقم: )األقضيةكتاب:  « صحيحه » يف مسلمأخرجه 1) )

 (.867، رقم: )اجلمعةكتاب:  « صحيحه » يف مسلم أخرجه2) )

وليس مرشوعًا من األمور  

  

 

 غري الذي يف رشعنا مذكور

رح  الش 
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ــفيان الثوري  ــية،  قال س : )البدعة أحبُّ إىل إبليس من املعص

 .(1) ألن املعصية ُيتاب منها، والبدعة ال ُيتاب منها(
، وسوء أخالق، فيجتمُع فيهم وغالباً جتد أهل البدع عندهم معاص   

.كثرٌي من   الرش 
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معصيـة املعصيـة
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 : قال الناظم
 

 

 

 يف هذا البيت ثالثة أمور: ذكر الناظم 

 كالصالة. لذاته؛ َمقصد؛ وهو األمُر املقصودمجع  املقاصد: -

لغريها، ؛ وهي التي رُشعت -أي: وصيلة– مجع وسيلة الوسائل: -

 كامليش للصالة. يت بذلك ألهنا توصُل إىل اليشء؛وسم  

 مجع زائد؛ وهو الذي له صلٌة باملرشوع، كالرجوع من املسجد. الزوائد: -

: )الوسائل هلا أحكام أن   وقد اشتمل هذا البيت عىل قاعدة ُكلـي ة، وهي

يمكن أداء ، فاحلج ركٌن من أركان اإلسالم، ومن أعظم الفرائض، وال املقاصد(

و عن مكة، فيأخذ السفر حكم املقصد وه هذه الفريضة إال بالسفر ملن كان بعيداً 

 الوجوب ألنه وسيلة إليه، وإال فالسفر يف أصله مباٌح.

تهِ فإنه يؤجُر عىل   إىل اهلل َب باح إذا نوى اإلنسان فيه التـقـرُّ واألمر امل ، نيـ 

حيتسبون أفعاهلم املباحة، كام صح  عن معاذ بن جبل  ولذلك كان الصحابة 

   ( :إين ألحتسب عىل اهلل نومتي، كام أحتسب قومتيأنه قال )(1).  

  هو مباٌح يفـ، فجمعةـيه صالة الـمن جتب علـيب لط  ـ: رشاء الال آخرـومث
                                                           

 .تعليقاً  (4341برقم: )(( صحيح البخاري )) ( 1)

 وسائل األمور  كالـمقاصد

 

 واحكم هبذا احلكم للزوائد

رح  الش 
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 األصل، ولكن ملا كان وسيلًة ألمر مستحٍب صار ُمستحبًا.

رمًا فإن  سفره يكون حملزنى، ؛ كرشب مخٍر أو الفعل حمرم وكذلك من يسافرُ 

 لتحريم املقصد.

 ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدٌة أخرى، وهي: )ما ال يتمُّ الواجُب إال به فهو 

 واجبة فالوسيلة إليها واجبٌة. واجٌب(، فكلُّ عبادةٍ 

ُل اإلنسان بالعمل املرشوع الواحد أجورًا كثريًة؛ كمن يتوضُأ  وقد حُيص 

، وأمر رسوله  ناوياً بذلك رفع احلدث، واستباحة الصالة، وامتثال أمر اهلل 

ن ، فهذا ينال مسقوط السيئات واخلطايا مع املاء أو مع آخر قطر املاءوطلبًا ل

نُي فضل يستبيح الصالة، وهبذا يتبيس يف نيته إال أن األجر أكثر ممن يتوضأ ول

 العلِم وطلبه.

ب إىل املسجد ماشياً لك فيه أجٌر ا: فالذه)واحكم هبذا احلكم للزوائد( قوله

ر يف بيته ثم مشى  )): قال  -كام تقدم-ألنه وسيلة إىل مقصد مرشوع  من تطه 

ترفعه حدامها إ إىل بيت من بيوت اهلل ليقيض فريضًة من فرائض اهلل كان خطوتاه

 .(1) (( درجة، واألخرى حتطُّ عنه خطيئة

:  فهذا احلديث يف ذهابه إىل املسجد، وأما الرجوع فقال املصنف

 ليبني أن الزوائد هلا أجر كالوسائل. )واحكم هبذا احلكم للزوائد(
                                                           

 (.666أخرجه مسلم، برقم: ) (1)
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  أعلم ال رجٌل  كان: قال  كعب بن يبأُ  عن  ((صحيح مسلم))وقد ثبت يف 

 -:هل قلت  أو- له فقيل: قال صالة، ئهُ ختطِ  ال وكان منه، املسجد من أبعد رجالً 

 إىل منزيل أن يَّسين ما: قال الرمضاء، ويف الظلامء، يف تركبه محاراً  اشرتيت لو

 ترجع إذا ورجوعي املسجد، إىل ممشاي يل يكتب أن أريد إين املسجد، جنب

 .(1) «هكل   ذلك لك اهلل مجع قد: » اهلل رسول فقال أهيل، إىل

دة اوتعل ق بالعبوهكذا يقال يف كل عمٍل ال يكون وسيلة بل هو من الزوائد 

 لصاحبه، كنفقة الرجوع من احلج. ففيه أجرٌ 

الوسائل تأخذ أحكامها يف اإلثم فكذلك وكذا احلال يف املحرمات فكام أن 

 الزوائد.

 
 
 
 

                  
 

 
 
 

                                                           
 (.1112برقم: ) ((صحيح مسلم )) ( 1)
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 : قال الناظم
 

 
 

 

 

موانع حلوق اإلثم الذي هو سبٌب  نيالبيت يف هذين  ذكر الناظمُ 

 ، فإن ُوِجدت هذه املوانع مل يلحق اإلثم فاعلها.للحوق اجلحيم

هنا: عدم قصد الفعل،  النسيان؛ واملقصود باخلطأو اخلطأَ   ذكرَ ف

  خطًأ. كمن ينظُر إىل حمرٍم فجأًة دون قصٍد، وكذا من يقتُل مؤمناً 

ة َمن نيَس الصال :ومن أمثلتههو ذهول القلب عن يشء معني، : والنسيان

َء عليه، ولكن يصليها إذا ذكرها، وكذلك َمن أكل أو رشب يف هنار فال يش

 ناسيًا فإنه ُيتمُّ صوَمُه وال يشء عليه.رمضان 

ې ې ى ى ائ  ې) :قوله ودليل العفو عن هذين األمرين 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  )وقوله تعاىل:  (ائ

ي  عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )): وقوله ، (ۓ  .(1) (( ُعف 

 ركتوهنا مسألة مهمة تتعلق بالنسيان ينبغي التنبيه عليها، وهي التفريق بني 

 املحظورات حال النسيان، فمن نيس مأمورًا وجَب عليه  الوقوع يفاملأمورات و

                                                           
 (.82(، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم: )2043ابن ماجه يف السنن برقم: ) أخرجه( 1)

 والـخطأ واإلكـراُه والنسيانُ 

 

 أسقطـُه معبودنا الـرمحنُ 

رح  الش 

 لكن مع اإلتـالف يثُبـُت البدل

 

لل  وينتفي التأثيُم عنُه والز 

 

25- 

26- 
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  أعلم ال رجٌل  كان: قال  كعب بن يبأُ  عن  ((صحيح مسلم))وقد ثبت يف 

 -:هل قلت  أو- له فقيل: قال صالة، ئهُ ختطِ  ال وكان منه، املسجد من أبعد رجالً 
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رهُ  اإلتيان به كر ، فيلزمُه الكفُّ إذا تذ، بخالف من ارتكَب حمظورا ناسياً إذا تذك 

 .وال يستمر فيه

رجٌل صىل  بال وضوء ناسيًا، فيلزُمـُه إعادة الصالة ألن الوضوء  مثال ذلك:

من باب املأمورات، بخالف َمن صىل  ناسيًا النجاسة يف بدنه أو ثوبه فال جتب 

 عليه إعادة الصالة.

أن النايس واملخطئ إنام ُعِفي  -واهلل أعلم–: )واألظهر قال ابن رجب 

اإلثم ُمرت ٌب عىل املقاصد والني ات، والنايس عنهام بمعنى رفِع اإلثِم عنهام؛ ألن 

 .(1) واملخطئ ال قصَد هلام فال إثَم عليهام(

هو اإلكراه؛ فمن ُأكرَه عىل فعٍل فال  الذي ذكره الناظم  واألمر الثالث

 . (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )إثَم عليه، قال تعاىل: 

 اإلكراه نوعان:و

مكانًا حلَف أن ال يدخله، فال إكراٌه ال إرادة لإلنسان فيه؛ كمن ُأدِخَل  -

 يشَء عليه ألنه مكرٌه.

وإكراٌه لإلنسان فيه إرادة، كمن ُأكِره عىل التلفِظ بالكفر، فلو نطق  -

 بالكفر مع اطمئنان قلبه باإليامن فال يشَء عليه.

 َك حظوٍر أو ترـهُل، فمن وقَع يف مأمٌر آخر يتعلق هبذا الباب وهو اجلوهناك 
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 له حاالن: اجلاهُل ، وجهالً فال يأثم مأموراً 

 يعذُر القد الـمفرُط يف التعليم والسؤال فهذا يأثم لتفريطِه، و األوىل:

 باجلهل.

الذي مل يبلْغُه العلم، فهذا معذوٌر بجهله لقوله وهو  ط؛غري املفر   الثانية:

، وحديث خالد بن رافع األنصاري ( ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) :تعاىل

-دخل حني -املشهور عند املحدثني والفقهاء بحديث امليسء يف صالته 

فإن ك  ارجع فصلِّ  )): فقال له رسول اهلل  صالًة ال يطمئنُّ فيها، املسجد وصىل  

ُه بإعادة ما مىض من صالتِه يأمر ، قال له ذلك ثالثًا، ثم  عل َمُه، ومل(1) (( مل ُتصلِّ 

 لعدم تفريطه يف طلب العلم.

شيئًا له قيمة وكان  أخرى؛ وهي: أن  َمن أتلَف  ملسألة ثم انتقل الناظم 

 عليه ضامن ما أتلف.إن معذورا بأحد األعذار السابقة ف

 ، ولكن جتب عليه الدية.مؤمنًا خطًأ، فإنه ال يأثمَمن قتَل  مثال ذلك:

 

        
 

                                                           
 (.397(، ومسلم برقم: )757البخاري برقم: ) أخرجه( 1)
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 : قال الناظم
 
 

 

 
 

ُت تبعًا )يثبيف هذا البيِت قاعدًة مشهورًة عند الفقهاء، وهي:  الناظم بني  

 ، فهناك أشياُء َيـحرُم بيُعها استقالالً، كبيِع ما يف بطنما ال يثُبُت استقالالً(

ن ُيباح اجلهالة، ولك، ألنه قد يكون ميتًا أو معيبًا فحرم البيع بسبب دابةال

 بيعها عىل جهة التبع.

استقالالً، فإنه حيرم حلديث  مثال آخر: بيُع ثمٍر مل يبد صالحهُ 

 ئلس إذا وكان ها،صالُح  يبدو حتى الثمرة بيع عن  النبي هنى: عمر ابن

لكن يباُح بيعها عىل جهة التبع  ،(1) «هُ ـعاهتُ  تذهب حتى: »قال صالحها عن

 .النخلمع 

 عن ثالثة:غالبًا أسباب حتريم البيوع ال خترج فائدة: 

 عىل الربا. ااشتامهلُ   (1)

. ااشتامهلُ   (2)  عىل غرر  وجهالة 

.  ااشتامهلُ   (3) ـش   عىل غ 

 
                                                           

 (.1486البخاري، برقم: ) أخرجه( 1)

 ومن مسائل األحكام يف التبع

 

ـثـُبُت ال إذا   عاستقل  فوقي 

رح  الش 

27- 

 

 القواعد الفقهية منظومةالتعليق املختصر على 

43 

 : قال الناظم
 
 

 

 
 

(يف هذا البيِت قاعدًة مشهورًة وهي:  الناظم بني   ة  م  ك   .)العادة ُمـح 

 رشوٌط: وللعمل هبذه القاعدة

 أال يكون العرُف خمالفًا للرشِع.  (1)

 ردًا أو غالبيًا.ط  أن يكون العرُف مُ   (2)

(3)  .  أن يكوَن العرُف ظاهرًا غرَي خفي 

 مثال  للقاعدة اجتمعت فيه الرشوط السابقة: 

أمَر برب  الوالدين، ومل حُيدد كيف يتمُّ ذلك،  : فاهلل )برُّ الوالدين( -

 فريجع األمر إىل ُعرف الناس.

: فُيعطى العامل ما تعارف عليه )أجرة العامل إذا مل تت فق معه عىل أجرة( -

 أهل تلك املهنة بحسب أعرافهم.

: فمن رشوط قطع اليد يف الَّسقة أن يكون املاُل يف حرٍز؛ )حرُز الرسقة( -

 حيفظ فيهو ئ يف الرشع حتديٌد للِحرز، وإنام كلُّ يشء حُيرز بام حيرزومل جي

 مثله عادًة. 

 والـعرُف معمول  به  إذا ورد

 

 حكم  من الرشع  الرشيف مل حُي د

رح  الش 

28- 

 

فائدة:
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 : قال الناظم
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(يف هذا البيِت قاعدًة مشهورًة وهي:  الناظم بني   ة  م  ك   .)العادة ُمـح 

 رشوٌط: وللعمل هبذه القاعدة
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 ردًا أو غالبيًا.ط  أن يكون العرُف مُ   (2)

(3)  .  أن يكوَن العرُف ظاهرًا غرَي خفي 

 مثال  للقاعدة اجتمعت فيه الرشوط السابقة: 

أمَر برب  الوالدين، ومل حُيدد كيف يتمُّ ذلك،  : فاهلل )برُّ الوالدين( -
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 حكم  من الرشع  الرشيف مل حُي د
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ن استعجل  شيئًا قبل  أوانه  ) عن هذه القاعدة بقوهلم: الفقهاءيعربُّ  م 

ه   ُعوق ب    .(بحرمانـ 

 بطريق تكون بأن القاعدة الناظم  دي  قـ وقوله )ُمعاجل املحظور(:

 الفعل كان إذا ألنه عبارة الفقهاء املتقدمة؛ من أوىل وهذا حمظور، حمرم

 .(1)باحلرمان يعاقب ال فإنه اً حمرم ليس املستعَجل

ثُه لينال املرياث؛ فهذا ُيعاقب بنقيض  مثال القاعدة: رجٌل قتَل ُمور 

 قصدِه فُيحرُم من املرياث.

: رجٌل طل ق امرأَتـُه ليحرمها من املرياث، وقد ثبت بالشهود ومثال  آخر

أو القرائن أنه إنام طلقها لذلك، فإن تويف بعد ذلك فإهنا ترث منه سواء كانت 

 ض قصده.يف عدهتا أو بعد ذلك معاملة له بنقي

 -إن شاء اهلل  –أن نشري يف هذا الباب إىل مسألٍة نافعة  ومن املناسب

مًا طاعًة هلل وهي: أن َمن ترَك شيئًا  ومل يَتعجل احلصول عليه فإن اهلل  حمر 

 .ُضُه بخرٍي منه من جنِسِه  يعو 

                                                           
 (.109لسعد الشثري )ص ((رشح القواعد الفقهية  ))( 1)

 ُمعاجُل الـمحظور  قبل  آنـه  

 

رمانه  قد باء بالـُخرسان مع ح 

رح  الش 
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كافأُه رب العاملني بخرٍي  مثال ذلك: من جتنب لبس احلرير طاعًة هلل 

 يف جنات النعيم. منه

 وهو ياالدن يف هلم فإنه الديباج وال احلرير تلبسوا ال»:  قال رسول اهلل

 .(1)«اآلخرة يف لكم
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 اجلملة:املحرمات يف الرشيعة عىل ثالثة أنواع يف 

يام وقت النهي، وكذا ص: كمن يصيل النافلة املطلقة يف أوال: حمرم  لذاته

 يوم العيد.

 عورته يف الصالة بثوٍب من حريٍر. كالرجل يسرت: ثانيًا: حمرم  لرشطه

: كالغيبة يف هنار رمضان، وكذا من صىل  ثالثًا: حمرم  ألمر خارج عنه

 بخاتٍم من ذهب.

البيت أن النهي إذا عاد إىل ذات الفعل أو رشٍط يف هذا  فبني  الناظم 

 من رشوطه فيفسُد العمل.

 أما إن عاد النهي إىل أمٍر خارج عن العمل أو زائٍد عنه فال يفسد العمل.

 ؟لكراهةا: إذا جاء النهي يف باب اآلداب فهل يفيُد التحريم أم مسألة

اجلواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهَي مفيٌد للتحريم سواٌء 

كان يف األحكام أو اآلداب لعموم النصوص، ولعدم انضباط التفريق بني أ

  .(1)اآلداب واألحكام

                                                           
 (.109لسعد الشثري )ص ((رشح القواعد الفقهية  ))( 1)

 وإن أتى التحريُم يف نفس العمل

 

 أو رشطـه فـذو فساد  وخـلل

رح  الش 
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(، ودليلها ما ضامن الـُمتلفاتمعروفة عند العلامء بـ )هذه القاعدة 

 أيتأر اهلل، رسول يا: أن رجالً قال لرسول اهلل ((صحيحه  ))أخرجه مسلٌم يف 

 ؟قاتلني إن أرأيت: قال «مالك تعطه فال: »قال مايل؟ أخذَ  يريد رجٌل  جاء إن

 نإ أرأيت: قال ،«شهيد فأنت: »قال قتلني؟ إن أرأيت: قال «قاتله: »قال

 . (1)«النار يف هو: »قال قتلته؟

 هو التزام دفِع العوِض والقيمِة أو رد  املثل. والضامن:

 :، منهاوللقاعدة أمثلة عديدة

أن يُمر  بني يديك وأنت  : فلو أراد أحدٌ دفُع املارِّ بني يدي املصيل -

ىل ع أرص   تصيل فالواجب أوالً تنبيهه باإلشارة أو نحوها، فإن

 املرور فإنك تدفعه باألشد.

فُع ك شخٌص فإنك تد: فلو دخَل بيتَ دفع الصائل باألخف فاألشدِّ  -

، فال جيوز لك قتله وأنت قادٌر عىل دفع رضره  رضرُه باألخف 

 بالرضب.

                                                           
 (.140رقم: ) ((صحيح مسلم  ))( 1)

 وُمتلف  مؤذيه  ليس يضمنُ 

 

 بعد الدفاع بالتي هي أحسنُ 

رح  الش 
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واعد الفقهية وإنام هو يف هذا البيت ليس من الق ما ذكره الناظم 

رشوٌع منه يف ذكر بعض األلفاظ وما تدل عليه من جهة العموم ونحوه، ألن 

ن م عنه غرضُه من هذا النظم أن جَيمع لطالب الفقه ما ال يستغني الناظم 

 فقال:القواعد الفقهية واألصولية، 

 :) واملقصود هبا )أل( التعريف، ومراده أهنا إذا )وأل تفيُد الكل  يف العموم 

 دخلت عىل االسم سواٌء كان ُمفردًا أو مجعًا فإنه يفيُد العموم.

، فاملعنى مجيع   (ٻ ٻ ٻ پ): مثال اللفظ املفرد قول اهلل 

 .الناس يف خسارٍة إال من استثناهم اهلل 

، فاملراد مجيُع املؤمنني (ۈ ٴۇ ۋ ):  ومثاٌل للجمع قول اهلل

 خوة يف الدين بحسب إيامهنم.إ

 ما الفرق بني العام  والـُمطلق؟وقوله: )يف العموم(: 

العام عمومه شمويلٌّ كقولَك: )أكرم الطالَب( فهذا عامٌّ يشمُل الطالَب 

 .كل هم

 وأل تفيُد الكل  يف العموم  

 

 يف اجلمع واإلفراد كالعليم

رح  الش 
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، كقولك: )أكرم طالبًا( فهذا مطلٌق يصدُق عىل  ي أواملطلُق شمولُه بديلٌّ

 طالٍب.

 .ومن جهة أخرى فالعامُّ يدخلُه التخصيص، وأما املطلق فيدخلُه التقييد

الذي  فدخول )أل( عىل العليم أفاد عموم علم اهلل قوله )كالعليم(: 

 يشمل ما كان، وما يكون، وما سيكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون.
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 :) واملقصود هبا )أل( التعريف، ومراده أهنا إذا )وأل تفيُد الكل  يف العموم 

 دخلت عىل االسم سواٌء كان ُمفردًا أو مجعًا فإنه يفيُد العموم.

، فاملعنى مجيع   (ٻ ٻ ٻ پ): مثال اللفظ املفرد قول اهلل 

 .الناس يف خسارٍة إال من استثناهم اهلل 

، فاملراد مجيُع املؤمنني (ۈ ٴۇ ۋ ):  ومثاٌل للجمع قول اهلل

 خوة يف الدين بحسب إيامهنم.إ

 ما الفرق بني العام  والـُمطلق؟وقوله: )يف العموم(: 

العام عمومه شمويلٌّ كقولَك: )أكرم الطالَب( فهذا عامٌّ يشمُل الطالَب 

 .كل هم

 وأل تفيُد الكل  يف العموم  

 

 يف اجلمع واإلفراد كالعليم

رح  الش 
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، كقولك: )أكرم طالبًا( فهذا مطلٌق يصدُق عىل  ي أواملطلُق شمولُه بديلٌّ

 طالٍب.

 .ومن جهة أخرى فالعامُّ يدخلُه التخصيص، وأما املطلق فيدخلُه التقييد

الذي  فدخول )أل( عىل العليم أفاد عموم علم اهلل قوله )كالعليم(: 

 يشمل ما كان، وما يكون، وما سيكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون.
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 : قال الناظم
 

 

 

 

أن  النكرة ضدُّ املعرفة، فكلمة )رجل( و )مسجد( نكرٌة، فبني الناظم 

 .النكرات إذا وقعت يف سياق نفٍي أو هنٍي أفادت العمومَ 

  :ينفيقوٌل : أن النفَي والفرق بني النفي والنهي

  إال اهلل(.؛ كقول: )ال إله وجوَد اليشءِ  -

  .(1) (( ال صالة ملن ال وضوء له )) : كقوله  أو صحته -

  .(2) (( ال صالة بحرضة  طعام   )) : كقوله أو كامله  -

، كقوله وأما النهي فه ڑ ڑ ک ک ): و: قوٌل يتضمُن طلَب الكف 

 .(  ک ک 

 ،)ال( الناهية جتزم الفعل املضارعَ ومن الفروق بني النهي والنفي أن 

 )ال( النافية فإهنا تنصب االسم، وترفع اخلرب.بخالف 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ): ال وقوع النكرات يف سياق النفي قوله ـومث

                                                           
 (.81(، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم )101أخرجه أبو داود برقم: ) (1)

 (. 560أخرجه مسلم برقم: ) (2)

 والنكراُت يف سياق النفي

 

 تعطي العموم  أو سياق النهي

رح  الش 
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، فلفظ )ما( داٌل عىل النفي، وكلمة )قول( نكرة، فتعمُّ (1) (ڦ ڦ

 األقوال مجيعًا. 

   ( چ چ چ چ ڇ ): مثال وقوع النكرات يف سياق النهي قوله و

اق هني فتعمُّ كل  أحد؛ ال رسول وال ملك وال وقعت يف سيفكلمُة )أحد( نكرٌة 

 .ويل وال شمس وال قمر

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
رقيٌب وعتيد ليسا اسمني للملكني، وإنام مها وصف هلام، فهام حارضان حافظان ُيسجالن كل    (1)

 يشء.
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة

 

16- 

17- 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

لقاعدٍة أخرى، وهي: أن احلكم ال يتحقق إال بتوفر  انتقل الناظم 

 رشوطه وانتفاء موانعه.

 طالب العلم. اعدة يزيل كثريا من اإلشكاالت عنوفهم هذه الق

 :مثالني ليتضح املقال ونرضب هلذه القاعدة

 ،(1) ((اجلنة له وجبت اهلل إال إله ال أن شهد من)): النبي  قول )أوال(

احلديث ليس عىل إطالقه، بل البد من توفر رشوط ال فهذا احلكم الوارد يف 

 إله إال اهلل، وأن ال يأيت بناقٍض من نواقضها.

، فليس معنى هذا (2) (( من صىل الربدين دخل اجلنة)): قوله  )ثانيا(

مع تركه  -ومها الفجر والعرص– احلديث أن من اقترص عىل الربدين

هذا احلكم متحقٌق يف حال  للصلوات األخرى سيدخل اجلنة، بل املراد أن  

 توفر مجيع الرشوط األخرى وارتفاع املوانع.

                                                           
  (.1135(، وصححه األلباين يف الصحيحة )105رقم: ) «مسند أيب يعىل  »  (1)

 (.635برقم: ) «صحيح مسلم  »(، و 574رقم: ) «صحيح البخاري  »  (2)

وال يتمُّ احلكُم حتى جتتمع

  

 

كل الرشوط  واملوانع ترتفع

  
رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

لقاعدٍة أخرى، وهي: أن احلكم ال يتحقق إال بتوفر  انتقل الناظم 

 رشوطه وانتفاء موانعه.

 طالب العلم. اعدة يزيل كثريا من اإلشكاالت عنوفهم هذه الق

 :مثالني ليتضح املقال ونرضب هلذه القاعدة

 ،(1) ((اجلنة له وجبت اهلل إال إله ال أن شهد من)): النبي  قول )أوال(

احلديث ليس عىل إطالقه، بل البد من توفر رشوط ال فهذا احلكم الوارد يف 

 إله إال اهلل، وأن ال يأيت بناقٍض من نواقضها.

، فليس معنى هذا (2) (( من صىل الربدين دخل اجلنة)): قوله  )ثانيا(

مع تركه  -ومها الفجر والعرص– احلديث أن من اقترص عىل الربدين

هذا احلكم متحقٌق يف حال  للصلوات األخرى سيدخل اجلنة، بل املراد أن  

 توفر مجيع الرشوط األخرى وارتفاع املوانع.

                                                           
  (.1135(، وصححه األلباين يف الصحيحة )105رقم: ) «مسند أيب يعىل  »  (1)

 (.635برقم: ) «صحيح مسلم  »(، و 574رقم: ) «صحيح البخاري  »  (2)

وال يتمُّ احلكُم حتى جتتمع

  

 

كل الرشوط  واملوانع ترتفع

  
رح  الش 

36- 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

أن  النكرة ضدُّ املعرفة، فكلمة )رجل( و )مسجد( نكرٌة، فبني الناظم 

 .النكرات إذا وقعت يف سياق نفٍي أو هنٍي أفادت العمومَ 

  :ينفيقوٌل : أن النفَي والفرق بني النفي والنهي

  إال اهلل(.؛ كقول: )ال إله وجوَد اليشءِ  -

  .(1) (( ال صالة ملن ال وضوء له )) : كقوله  أو صحته -

  .(2) (( ال صالة بحرضة  طعام   )) : كقوله أو كامله  -

، كقوله وأما النهي فه ڑ ڑ ک ک ): و: قوٌل يتضمُن طلَب الكف 

 .(  ک ک 

 ،)ال( الناهية جتزم الفعل املضارعَ ومن الفروق بني النهي والنفي أن 

 )ال( النافية فإهنا تنصب االسم، وترفع اخلرب.بخالف 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ): ال وقوع النكرات يف سياق النفي قوله ـومث

                                                           
 (.81(، وصححه األلباين يف اإلرواء برقم )101أخرجه أبو داود برقم: ) (1)

 (. 560أخرجه مسلم برقم: ) (2)

 والنكراُت يف سياق النفي

 

 تعطي العموم  أو سياق النهي

رح  الش 
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، فلفظ )ما( داٌل عىل النفي، وكلمة )قول( نكرة، فتعمُّ (1) (ڦ ڦ

 األقوال مجيعًا. 

   ( چ چ چ چ ڇ ): مثال وقوع النكرات يف سياق النهي قوله و

اق هني فتعمُّ كل  أحد؛ ال رسول وال ملك وال وقعت يف سيفكلمُة )أحد( نكرٌة 

 .ويل وال شمس وال قمر

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
رقيٌب وعتيد ليسا اسمني للملكني، وإنام مها وصف هلام، فهام حارضان حافظان ُيسجالن كل    (1)

 يشء.
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 : قال الناظم
 

 

 

 

ک ک ): )من( و )ما( إذا وقعت يف اجلملة أفادت العموم، كقوله 

صاحلًا جازاُه اهلل بأضعافه عرش  فكُل مسلٍم عمل، (ک ک گ گ 

 مرات.

فكلُّ ما يف  (ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): ومثال )ما( قول اهلل 

 السموات وما يف األرض فهو ملٌك هلل يترصف فيه كيف شاء.

 

 

 

 
 

 

 

ن وما تفيـدان معا  كذاك م 

 

 ُكل  العموم  يا ُأخي  فاسمعا

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

               : ومن الصيغ الدالة عىل العموم اللفظ املفرد إذا ُأضيف، كقول اهلل

يشمل ف فقوله: )نعمت(: مفرٌد مضاٌف    (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )

    (ڀ  ڀ ڀ)مجيَع النِعم، ويدل له قوله: 

فكلمة: )عبَده( مفرٌد أضافُه اهلل    (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): كذا قوله 

 إىل نفسه فقال: )عبَدُه(، فدل  عىل أنه أراد العموَم؛ أي: كاٍف عباده.

 

 

 

 
 

 

 

 ُيـضاُف  ومثـله الـمفرد إذ

 

 فافهم ُهديت  الرشد  ما ُيضاف

رح  الش 

35- 
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة

 

16- 

17- 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

ک ک ): )من( و )ما( إذا وقعت يف اجلملة أفادت العموم، كقوله 

صاحلًا جازاُه اهلل بأضعافه عرش  فكُل مسلٍم عمل، (ک ک گ گ 

 مرات.

فكلُّ ما يف  (ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): ومثال )ما( قول اهلل 

 السموات وما يف األرض فهو ملٌك هلل يترصف فيه كيف شاء.

 

 

 

 
 

 

 

ن وما تفيـدان معا  كذاك م 

 

 ُكل  العموم  يا ُأخي  فاسمعا

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

               : ومن الصيغ الدالة عىل العموم اللفظ املفرد إذا ُأضيف، كقول اهلل

يشمل ف فقوله: )نعمت(: مفرٌد مضاٌف    (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )

    (ڀ  ڀ ڀ)مجيَع النِعم، ويدل له قوله: 

فكلمة: )عبَده( مفرٌد أضافُه اهلل    (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): كذا قوله 

 إىل نفسه فقال: )عبَدُه(، فدل  عىل أنه أراد العموَم؛ أي: كاٍف عباده.

 

 

 

 
 

 

 

 ُيـضاُف  ومثـله الـمفرد إذ

 

 فافهم ُهديت  الرشد  ما ُيضاف

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

لقاعدٍة أخرى، وهي: أن احلكم ال يتحقق إال بتوفر  انتقل الناظم 

 رشوطه وانتفاء موانعه.

 طالب العلم. اعدة يزيل كثريا من اإلشكاالت عنوفهم هذه الق

 :مثالني ليتضح املقال ونرضب هلذه القاعدة

 ،(1) ((اجلنة له وجبت اهلل إال إله ال أن شهد من)): النبي  قول )أوال(

احلديث ليس عىل إطالقه، بل البد من توفر رشوط ال فهذا احلكم الوارد يف 

 إله إال اهلل، وأن ال يأيت بناقٍض من نواقضها.

، فليس معنى هذا (2) (( من صىل الربدين دخل اجلنة)): قوله  )ثانيا(

مع تركه  -ومها الفجر والعرص– احلديث أن من اقترص عىل الربدين

هذا احلكم متحقٌق يف حال  للصلوات األخرى سيدخل اجلنة، بل املراد أن  

 توفر مجيع الرشوط األخرى وارتفاع املوانع.

                                                           
  (.1135(، وصححه األلباين يف الصحيحة )105رقم: ) «مسند أيب يعىل  »  (1)

 (.635برقم: ) «صحيح مسلم  »(، و 574رقم: ) «صحيح البخاري  »  (2)

وال يتمُّ احلكُم حتى جتتمع

  

 

كل الرشوط  واملوانع ترتفع

  
رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

أن من أد ى ما عليه من العمل فإنه يستحقُّ ما يرتتب  الناظم  ذكرَ 

 عليه.

مثال ذلك: إذا استأجر أحٌد أجريًا ليبني له جدارًا، فإنه ال يستحق 

 أتم العمل وأكمله.إذا األجرة إال 

اها بكامٍل ومتاٍم استحق  بفضل اهلل األجَر  وهكذا األعامل الصاحلة َمن أد 

 والثواب بالكامِل والت امم.

 العمل. وأما من مل يأِت بام عليه من عمل فإنه ال يستحقُّ ما لُه عىل

 

 

 
 

 

من أ تى بام عليه من عمل  ما لُه عىل العمل قد استحق   و 

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

لقاعدٍة أخرى، وهي: أن احلكم ال يتحقق إال بتوفر  انتقل الناظم 

 رشوطه وانتفاء موانعه.

 طالب العلم. اعدة يزيل كثريا من اإلشكاالت عنوفهم هذه الق

 :مثالني ليتضح املقال ونرضب هلذه القاعدة

 ،(1) ((اجلنة له وجبت اهلل إال إله ال أن شهد من)): النبي  قول )أوال(

احلديث ليس عىل إطالقه، بل البد من توفر رشوط ال فهذا احلكم الوارد يف 

 إله إال اهلل، وأن ال يأيت بناقٍض من نواقضها.

، فليس معنى هذا (2) (( من صىل الربدين دخل اجلنة)): قوله  )ثانيا(

مع تركه  -ومها الفجر والعرص– احلديث أن من اقترص عىل الربدين

هذا احلكم متحقٌق يف حال  للصلوات األخرى سيدخل اجلنة، بل املراد أن  

 توفر مجيع الرشوط األخرى وارتفاع املوانع.

                                                           
  (.1135(، وصححه األلباين يف الصحيحة )105رقم: ) «مسند أيب يعىل  »  (1)

 (.635برقم: ) «صحيح مسلم  »(، و 574رقم: ) «صحيح البخاري  »  (2)

وال يتمُّ احلكُم حتى جتتمع

  

 

كل الرشوط  واملوانع ترتفع

  
رح  الش 
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لقاعدٍة أخرى، وهي: أن احلكم ال يتحقق إال بتوفر  انتقل الناظم 

 رشوطه وانتفاء موانعه.

 طالب العلم. اعدة يزيل كثريا من اإلشكاالت عنوفهم هذه الق

 :مثالني ليتضح املقال ونرضب هلذه القاعدة
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 : ال الناظمق
 

 

 

 

 الكتاب والسنة:بداللة ان مت فٌق عليهام، تهاتان قاعد

: فدليلها قول اهلل  -)ال واجب  مع العجز(وهي: -، أما القاعدة األوىل

فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة
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أن من أد ى ما عليه من العمل فإنه يستحقُّ ما يرتتب  الناظم  ذكرَ 

 عليه.

مثال ذلك: إذا استأجر أحٌد أجريًا ليبني له جدارًا، فإنه ال يستحق 

 أتم العمل وأكمله.إذا األجرة إال 

اها بكامٍل ومتاٍم استحق  بفضل اهلل األجَر  وهكذا األعامل الصاحلة َمن أد 

 والثواب بالكامِل والت امم.

 العمل. وأما من مل يأِت بام عليه من عمل فإنه ال يستحقُّ ما لُه عىل

 

 

 
 

 

من أ تى بام عليه من عمل  ما لُه عىل العمل قد استحق   و 
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فإذا ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) وقوله:، (ہ ہ ہ ھ )

 :عجز العبُد عن أداء الواجب سقَط عنُه، وسقوط الواجِب ينقسُم إىل قسمني

، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر

 ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل بلِده.

 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة
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 : قال الناظم
 

 

 
 

أن املكلف إذا مل يتمكن من فعِل مجيع املأمور، فإنه يفعُل  (1)معنى هذا البيت

 ما يقدر عليه منه.

 .(ہ ہ ہ ھ ):  ودليل ذلك: قول اهلل 

 .(2) ((وإذا أمرتكم بأمر  فأتوا منه ما استطعتم)): وقول النبي 

 وبني أهل العلم أن املأمورات عىل قسمني:

: فتبقى حقيقة العمل مع ذهاب بعضه فهذا  ضيت بعقسم  يقبُل ال -

ة، فال ُه، كالقيام يف الصالة املفروضالعبُد باإلتيان به وإن فاته بعُض  ُيطالُب 

 تسقط الصالة عن العاجز عنه.

احلجُّ فإن احلاج  يفعل منه ما يقدر عليه، وُينيُب عام  يعجز عنه وكذلك 

 مما تدخُلُه النيابة.

 ، كالصيام.مع ذهاب بعِضهِ : فال تبقى حقيقُتُه ضيعوقسم  ال يقبُل التب -

 ومقصود العلامء هبذه القاعدة القسم األول ال الثاين.
                                                           

، هذا البيت والذي يليه قد سقطا من بعض النسخ والرشوح، ومها ُمثبتان يف رشح الناظم  (1)

 وهذا يدلُّ أهنام من صلب هذا النظم ومل يزادا عليه.

 (1337(، ومسلم برقم: )7288أخرجه البخاري برقم: )  (2)

 إن شق  فعُل سائر  املأمور وُيفعُل البعُض من املأمور  

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 
اٍف للضامن، ذن الرشعي منقاعدًة: وهي أن اجلواز واإل ذكر الناظم 

 هو عىل حالني:وإلذن من املخلوق املالِك لليشء، وكذا ا

: أن يؤذن للعبد يف أصل الفعل وهو أهٌل ملثله فهذا ال احلالة األوىل

 يضَمن كالطبيب.

: أن يؤذن للعبد يف أصل الفعل وهو ليس أهاًل ملثله فهذا واحلالة الثانية

 (1) (( ضامن فهو طب منه يعلم ومل تطبب من  )): يضَمن، قال 

، فقال: يا إىل رسول اهلل  جاء: ما صح  أن  رجاًل مثال اإلذن الرشعي

ل: قا« فال تعطه مالك»رسول اهلل، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال: 

، «هيدفأنت ش»قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: « قاتله»إن قاتلني؟ قال: أرأيت 

 .(2) «يف النار قال: أرأيت إن قتلته؟ قال

 ضامنًا. عىل قاتل الصائل املعتدي فلم يرت ب النبي 

                                                           
نُه األلباين يف  ((السنن   )) أخرجُه أبو داود يف (1)  (.635) ((الصحيحة  ))وغريه، وحس 

  47ص تقدم خترجيه (2)

 فذاك  أمر  ليس باملضمون   الـمأذون  وُكلُّ ما نشا عن 

رح  الش 
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، مثاله: َمن عجز عن استخدام املاء يف الوضوء سقوُطُه إىل بدل   -1

، سقط عنه الوضوءملرٍض أو بر  إىل التيمم.، وعدل ٍد شديٍد ُمرض 

سقَط عنه إىل بدٍل؛ وهو صيام  ع عن اهلديت: إذا عجز املتمومثال آخر
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 سقوط احلج عن غري املستطيع. ، مثاله:لغري بدل   سقوطهُ  -2

فمن اضطـر   -وهي: ال حمرم مع اضطرار- وأما القاعدة الثانية 

:الرتكاب املحرم ُأبيَح له ارتكاب هذا املحظور   برشوط 

 .الرضورة( أن تتحقق  أ )

 وليس واجـب  بال اقتدار  

 

م  مـع اضطرار    وال مــحر 

رح  الش 

 وكل حمظور  مع الرضورة

 

 بقدر  ما حتتاجُه الرضورة
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 : قال الناظم
 

 

 

 

لقاعدٍة أخرى، وهي: أن احلكم ال يتحقق إال بتوفر  انتقل الناظم 

 رشوطه وانتفاء موانعه.

 طالب العلم. اعدة يزيل كثريا من اإلشكاالت عنوفهم هذه الق

 :مثالني ليتضح املقال ونرضب هلذه القاعدة

 ،(1) ((اجلنة له وجبت اهلل إال إله ال أن شهد من)): النبي  قول )أوال(

احلديث ليس عىل إطالقه، بل البد من توفر رشوط ال فهذا احلكم الوارد يف 

 إله إال اهلل، وأن ال يأيت بناقٍض من نواقضها.

، فليس معنى هذا (2) (( من صىل الربدين دخل اجلنة)): قوله  )ثانيا(

مع تركه  -ومها الفجر والعرص– احلديث أن من اقترص عىل الربدين

هذا احلكم متحقٌق يف حال  للصلوات األخرى سيدخل اجلنة، بل املراد أن  

 توفر مجيع الرشوط األخرى وارتفاع املوانع.

                                                           
  (.1135(، وصححه األلباين يف الصحيحة )105رقم: ) «مسند أيب يعىل  »  (1)

 (.635برقم: ) «صحيح مسلم  »(، و 574رقم: ) «صحيح البخاري  »  (2)

وال يتمُّ احلكُم حتى جتتمع

  

 

كل الرشوط  واملوانع ترتفع

  
رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 
 

يدوُر مع علتِه وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت  أن احلكمَ   الناظمذكَر 

 العلة وجَد احلكم، وإذا انتفت العلُة انتفى احلكم.

ى يرجع مادام مسافرًا، حت املسافر جيوز له القرصفالسفر علٌة للقرص، ف

 إىل بلده.

والفقر سبٌب الستحقاق الصدقة، فإذا زال هذا الوصف فال حق  له يف 

 الصدقة.

 كذا اجلنون مانٌع من التكليف، فإذا زال اجلنون عن العبد صار مكل فًا.و

 نعَ مَ  ال جيوُز تعليق احلكم عىل علٍة غري منصوصة، كقوهلم: إن   فائدة:

  حمرٍم! السفر بغري لعدِم تعلمها، فإذا تعلمْت جاز هلاسفر املرأة دون حمرٍم كاَن 

 عليها. فهذه علة غري منصوصة فال يصحُّ تعليق احلكم

 

 
 

 وهي التي قد أوجبت لرشعته وكـلُّ حكم  دائـر  مع علته

رح  الش 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

 
 

أن الرشوط الزمٌة يف العقود إال ما  نييف هذين البيت ذكَر الناظم 

 خالف الرشع.

ليس املراد و ،(1) (( رشط  ليس يف كتاب اهلل فهو باطُل  كل )) :قال 

باحلديث: كل رشٍط مل يرد يف كتاب اهلل فهو باطل، وإنام املراد كلُّ رشٍط ليس يف 

 كتاب اهلل جوازه وِحلُُّه فهو باطٌل.

 العقد:د ورشوط عقالوهناك فرٌق بني الرشوط يف 

العقد إال به، : هو ما جعلُه الرشُع رشطًا ال يصح فرشط اليشء -

 كالرضا يف البيع والرشاء.

هو ما يضُعُه أحد املتعاقدين عىل اآلخر كمن  :والرشط يف اليشء -

 يشرتي سلعًة ويشرتط توصيلها إليه.

                                                           
 (1504(، ومسلم برقم: )2168أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 يف البيع والنكاح واملقاصد وكـلُّ رشط  الزم  للـعاقـد

رح  الش 

 أو عكسُه فباطالت  فاعلمـا إال رشوطًا حللت مـحرما

41- 
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 والرشوط عىل ثالثة أنواع: *

 ( رشٌط رشعي: كأن تكون الِقوامة يف النكاح للرجل.1

2:  وهو ما يشرتطه املتعاقدان يف العقد. ( رشٌط لفظيٌّ

 : هو ما تعارف عليه الناس ولو مل ُيذكر يف العقد.( رشٌط عريفٌ 3
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ذا من األمور، وكتستعمل القرعة بني الناس عند إرادة حتديد املبهم 

 عند التزاحم يف االختيار.

 (ڳ ڳ ڳ ڳ )وأدلة جوازها قوله تعاىل: 

لو يعلم الناس ما يف النداء والصفِّ األول ثم مل  )): وقول النبي 

 .(1) (( جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه

 .(2)إذا أراد السفَر أقرع بني نسائه وكان النبي 

القرعة: أن يقول رجٌل عبدي حرٌّ لوجه اهلل ومل ومن أمثلة استعامل 

 ُيعني عبدًا من عبيده، فيستعمل القرعة بينهم لتحديد َمن ُيعتق.

ومثاٌل آخر: أن يقول رجٌل: )زوجتي طالق( وله أكثر من زوجة، ومل 

، فيستعمُل القرعة بينهن  لتحديد َمن تطُلق.  ُيعني 

 
                                                           

 (.437(، ومسلم برقم: )615أخرجه البخاري برقم: ) (1)

 (.2445(، ومسلم برقم: )2593أخرجه البخاري برقم: ) (2)

 من احلقوق  أو لدى التزاُحم   ُتستعمُل القرعة عند املبهم  

رح  الش 
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 : الناظمقال 
 

 

 

 

 أن اإلنسان يستطيع أن جيمع أكثر من عمٍل بنية واحدة. بني  الناظُم 

: رجٌل دخل املسجَد بعد أذان الفجر الثاين، فُيرشُع له أن يصيل مثالهُ 

احدٍة وركعتي الفجر، وحتية املسجد، وركعتي الوضوء، فإن مَجع الكل  بنية 

 صح  منه ذلك.

 ولصحة التداخل بني األعامل بنية واحدة رشطان:

 أن يكون العمالن من جنٍس واحد، كاملثال املتقدم. )الرشط األول(

أن يكون أحدمها ليس مقصودًا لذاته، كتحية املسجد   )الرشط الثاين(

أن سجد إال املبل املقصود أن ال يستبيح اجللوس يف ال تقصد لذاهتا فإهنا 

 يصيل ركعتني فأكثر.

لو اجتمَع صياُم قضاء وصيام كفارة؛ فال جيزئ صياُم يوٍم واحٍد  كذاو

 بني تني، بل البد أن يصوَم يومًا للقضاء، ويومًا عن الكفارة.

 

 وفـعُل إحدامُهـا فاستمع وإن تساوى العمالن اجتمعا

رح  الش 
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املراد باملشغول يف هذا البيت: هو َما كان موقوَف الترصف عىل جهٍة ِمَن 

 اجلهات.

 للمشغول مثالني:  ورضب الناظم

يف الرهن، وهو: توثقة الدين بالعني لُيستوىف هذا الدين منها أو  )األول(

 من قيمتها إذا عجَز عن الوفاء.

 فالرهن ال جيوز بيعه وال هبُتُه ألنه مشغوٌل.

هو: املوقوف عىل وجوه اخلري، كَمن أوقف أرضًا والـُمسب ل،  )الثاين(

 لُيبنَى عليها مسجٌد، فال جيوز بيعها.

 

 
 

 

 

ُل   مثاُلـُه الـمرهوُن والـمسب ُل  وكـلُّ مشغول  فـال ُيشغ 

رح  الش 
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 أن من أدى عن أخيه واجبًا فله حاالن: بني  الشيخ 

ه أن يكون يف نيته الرجوع)احلالة األوىل(  ك، ولو مل فلُه ذل واملطالبة بحق 

، كمن ُيسدد عن أخيه دينًا بنية الرجوع  .ةواملطالب يستأذن صاحَب احلق 

إن مل يكْن يف نيتِه الرجوع، فيكون ما أداه عنه يف حكم  )احلالة الثانية(

 .اهب اهلبة، واهلبة ال جيوز الرجوع فيها، وال املنُّ 

 .(1) (( العائُد يف هبته كالكلب يقيء فيعود يف قيئه )): قال 

العائد يف هبته بالكلب مما يدلُّ عىل قبح فعله، وشناعة  فشب ه النبي 

 عمله.

 

 
 

                                                           
 (.1620(، ومسلم برقم: )3003أخرجه البخاري برقم: ) (1)

ن يؤدي عن أخيه واجباً   له الرجوُع إن نوى ُيـطالبا وم 

رح  الش 

46- 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

يذكر الرشع عقوبًة عليها، وال وعيداً عىل الفاعل اكتفاًء هناَك حمرماٌت مل 

 بالوازع الطبعي، وكراهة النفوس السليمة لذلك.

 مثاله: رشب الدم، وأكل النجاسات.

 فلو ُوِجَد َمن يفعُل ذلك فللحاكم تعزيره.

 

 

 

 

 
 

 

 

 كالوازع الرشعي بال نكران والوازع الطبعي عن العصيان

رح  الش 

47- 
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 : قال الناظم
 

 

 

 

 

 

 

، واحلمد هلل أوالً وآخرًا،  تم  النظم مع اهرًا وظالتعليق عليه بام تيَّس 

وباطنًا، وصىل اهلل وسل م وبارك عىل نبينا حممٍد، وعىل آله وصحبه أمجعني، 

 الدين.ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 يف البدء والـختام والدوام التمـاموالـحمد هلل عـىل 

مة   ات   الخ 

 عىل النبي وصحب ه  والتابـع ثم الصالة مع سالم  شائع

48- 

49- 
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