
لضوابط: كتاب  وا   األصول 
لنووي: املؤلف  ا بن مري  بن شرف   حيىي 

  االصول والضوابط 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد واله 
احلمد هللا رب العاملني اللهم صل على حممد عبدك ورسولك النيب االمي وعلى ال حممد وازواجه وذريته كما صليت 

ك على حممد وعلى ال حممد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبار
  ال ابراهيم يف العاملني انك محيد جميد 

واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له واشهد ان حممدا عبده ورسوله ارسله باهلدى ودين احلق ليظهره على 
  الدين كله ولو كره املشركون اما بعد 

ابط واصول مهمات ومقاصد مطلوبات حيتاج اليها طالب املذهب بل طالب العلوم مطلقا وال فهذه قواعد وضو
  يستغين عن مثلها من اهل الفقه اال املقتصرون على الرسوم 

واملقصود هبا بيان القواعد اجلامعة والضوابط املضطردات ومجع املسائل املتشاهبات والتمثيل بفروع مستخرجة من 
  وحصر نفائس من األحكام املتفرقات وبيان شروط كثري من األصول املشهورات اصل او مبنية عليه 

  واحرص ان شاء اهللا تعاىل يف مجيعها على األيضاح اجللي بالعبارات الواضحات 
وأسأل اهللا الكرمي التوفيق إلمتامه مصونا نافعا مباركا وعلى اهللا الكرمي اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وحسيب 

  الوكيل وال حول وال قوة اال باهللا العزيز احلكيم  اهللا ونعم

  ١مسألة 

  مذهب اهل احلق االميان بالقدر واثباته وان مجيع الكائنات خريها وشرها بقضاء اهللا تعاىل وقدره 
  وهو مريد هلا كلها 

  ويكره املعاصي مع انه مريد هلا حلكمة يعلمها سبحانه وتعاىل 
  ا وهل يقال انه يرضى املعاصي وحيبه

  فيه مذهبان الصحابنا املتكلمني حكامها امام احلرمني وغريه 
  قال امام احلرمني يف االرشاد مما اختلف اهل احلق يف اطالقه ومنع اطالقه احملبة والرضا 

  فقال بعض أئمتنا ال يطلق القول بان اهللا تعاىل حيب املعاصي ويرضاها لقوله تعاىل وال يرضى لعباده الكفر 
من أئمتنا مل يلتفت اىل هتويل املعتزلة له بل قال اهللا تعاىل يريد الكفر وحيبه ويرضاه واالرادة واحملبة قال ومن حقق 

  والرضا مبعىن واحد 

قال وقوله تعاىل ال يرضى لعباده الكفر املراد به العباد املوفقون لالميان وأضيفوا اىل اهللا تعاىل تشريفا هلم كقوله تعاىل 
  ي خواصهم ال كلهم واهللا اعلم يشرب هبا عباد اهللا أ



  ٢مسألة 

  عقود املعامالت وحنوها اربعة اقسام 
  احدها جائز من الطرفني كالقرض والشركة والوكالة والوديعة والعارية والقراض واهلبة قبل القبض واجلعالة وحنوها 

ء له وان فسخ اجلاعل يف واجلعالة جائزة من الطرفني وان كان بعد الشروع يف العمل لكن ان فسخ العامل فال شي
  اثناء العمل لزمه أجرة ما عمل 

الثاين الزم من الطرفني كالبيع بعد اخليار والسلم والصلح واحلوالة واملساقاة واالجارة واهلبة لالجنيب بعد القبض 
  واخللع وحنوها 

  الثالث الزم من احدمها جائز من االخر 

  حق املرهتن والكتابة الزمة يف حق السيد دون العبيد كالرهن الزم بعد القبض يف حق الراهن جائز يف 
  والضمان والكفالة جائزتان من جهة املضمون له دون الضامن 

  الرابع الزم من احدمها مع خالف يف االخر وهو النكاح الزم من جهة املرأة ويف الزوج وجهان 
  احدمها جائز من جهته لقدرته على الطالق 

على الطالق ليست فسخا وامنا تصرف يف اململوك وال يلزم من ذلك كونه جائزا  وأصحهما الزم كالبيع وقدرته
  كما ان املشتري ميلك بيع املبيع 

  واملسابقة على قول جائزة ويف االظهر الزمة 

  ٣مسألة 

 ٤وخيار العيب  ٣وخيار الشرط  ٢خيار اجمللس  ١اذا انعقد البيع مل يتطرق اليه الفسخ اال بأحد سبعة اسباب 
  وتلف املبيع قبل القبض  ٧والتحالف  ٦واالقالة  ٥ار اخللف بان شرطه كاتبا فخرج غري كاتب وخي

  ٤مسألة 

وال يقوم وطء الرجعية مقام لفظ  ٢وطء البائع يف مدة اخليار فيكون فسخا  ١مما يقوم فيه الوطء مقام اللفظ 
  واما وطء من اعتق احدى أمتيه  ٣الرجعة عندنا 

   او طلق احدى امرأتيه
  أو أسلم على أكثر من اربع نسوة 

  أو أراد الرجوع يف جارية ثبت له الرجوع فيها بافالس املشتري 
ففي قيام الوطء يف مجيع هذه الصور مقام اللفظ  ٣او بوجود عيب يف الثمن او املشتري اجلارية املبيعة يف مدة اخليار 

  وجهان خيتلف الراجح 

ال كان رجوعا وان عزل فال وان انزل ومل حيبل فوجهان اصحهما ليس واما وطء املوصى هبا فان اتصل به احب
  وطء االب جارية وهبها لولده حرام قطعا وليس رجوعا يف أصح الوجهني  ٥برجوع وقال ابن احلداد رجوع 



  مسألة

  قال اصحابنا حكم العقد الفاسد حكم الصحيح يف الضمان 
  فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما ال فال 

  هلبة الفاسدة وجه اهنا مضمونة واملذهب ال تضمن الن صحيحتها ليست مضمونة وحكي يف ا

  ٦مسألة 

  يف ضبط مجل من املقدرات الشرعية 
  وهي ثالثة اقسام 

  قسم تقديره حتديد 
  وقسم تقريب 

  وقسم خمتلف فيه 
  فمن التحديد 

  طهارة االعضاء يف الوضوء ثالثا ثالثا 
  ه حضرا وثالثة سفرا ومنه تقدير مدة مسح اخلف بيوم وليل

  واالستنجاء بثالثة احجار 
  وغسل ولوغ الكلب بسبع 

  واكثر احليض واقل الطهر خبمسة عشر يوما 
  واوقات الصلوات 

  واشتراط اربعني النعقاد اجلمعة 
  والتكبريات الزوائد يف صالة العيد واالستسقاء وخطب العيد 

  واالستغفار يف اول خطبة االستسقاء 
   االبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة وقدر الواجب فيها ويف زكاة الفطر ونصب الزكاة يف

  والكفارة 
  ومنه االجال يف حول الزكاة 

  وتعريف اللقطة 
  والعدد 

  ودية اخلطأ على العاقلة او غريهم 
  ويف نفي الزاين 

  ويف انتظار العنني 
  واملوىل 

  والسن الذي يؤثر فيه الرضاع 



  وتقدير جلد الزاين مبائة جلدة والقاذف مثانني والشارب بأربعني والرقيق على النصف 
  وتقدير نصاب السرقة بربع دينار وغري ذلك 

  ومن التقدير الذي للتقريب 
  سن الرقيق املسلم فيه واملوكل يف شراه ملن اسلم يف عبد سنة عشر سنني فانه يستحق ابن عشر تقريبا 

  ن عشر او وكله يف شراء اب
  النه يتعذر حتصيل ابن عشر حتديدا باالوصاف املشروطة 

  ومن التقدير املختلف فيه

  تقدير القلتني خبمسمائة رطل 
  وسن احليض بتسع سنني 

  واملسافة بني الصفني بثالمثائة ذراع 
  ومسافة القصر بثمانية واربعني ميال 

  ونصاب املعشرات بألف وستمائة رطل بالبغدادي 

  وجهان وفيها كلها 
  االصح يف القلتني واحليض واملسافة بني الصفني التقريب 

  ويف مسافة القصر ونصاب املعشرات التحديد 
  ووجه التقريب انه جمتهد يف هذا التقدير وما قاربه يف معناه خبالف املنصوص على حتديده 

  ويف تقدير سن البلوغ خبمس عشرة سنة طريقان 
  املذهب القطع بأنه حتديد 

   على وجهني ثانيهما انه تقريب حكاه الرافعي وغريه واهللا اعلم والثاين

  ٧مسألة 

  يف بيان اقسام الرخص 
  وهي ثالثة اقسام 

  احدمها رخصة جيب فعلها كمن خص بلقمة ومل جيد ما يسيغها به اال مخرا جيب اساغتها هبا 
  لذي قطع به اجلمهور وكاملضطر اىل اكل امليتة وغريها من النجاسات يلزمه اكلها على الصحيح ا

  وقال بعض اصحابنا جيوز وال جيب 
  الثاين رخصة مستحبة كقصر الصالة يف السفر والفطر ملن شق عليه الصوم 

  وكذا االبراد يف شدة احلر على االصح 
  الثالث رخصة تركها افضل من فعلها كمسح اخلف والتيمم ملن وجد املاء يباع بأكثر من مثن مثله 



  تضرر بالصوم والفطر ملن ال ي
  وعد ابو سعيد املتويل والغزايل يف البسيط من هذا القسم اجلمع بني الصالتني يف السفر 

  ونقل الغزايل االتفاق على ان ترك اجلمع أفضل خبالف القصر 
  وفرقوا بوجهني 

  احدمها ان القصر خروجا من اخلالف ويف ترك اجلمع خروجا من اخلالف ايضا 
  وجبون القصر ويبطلون اجلمع فان ابا حنيفة واخرين ي

  والثاين ان اجلمع يلزم منه اخالء وقت العبادة االصلي عن العبادة خبالف القصر 
  قالوا واالحاديث الواردة يف اجلمع ليست نصوصا يف االستحباب بل فيها جواز فعله وال يلزم منه االستحباب 

  قال اصحابنا رخص السفر مثان  ٨مسألة 
  ثالث ختتص بالطويل 

  وثنتان ال ختتصان 
  وثالث فيها قوالن 

  فاملختص القصر والفطر واملسح على اخلف ثالثا وغري املختص ترك اجلمعة واكل امليتة 
  والثالث اللوايت فيهن قوالن اجلمع بني الصالتني واالصح اختصاصه بالطويل 

  والتنقل على الدابة واسقاط الفرض بالتيمم واالصح عدم اختصاصهما 

  طويل مثانية واربعون ميال باهلامشي وامليل ستة االف ذراع والسفر ال
  قال القلعي رمحه اهللا والذراع هنا اربع وعشرون اصبعا معتدالت واالصبع ست شعريات معتدلة معترضة 

ونقل ابن الصباغ وغريه ان للشافعي رمحه اهللا يف مسافة القصر سبعة نصوص خمتلفة اللفظ املراد هبا كلها شيء 
  واحد 

  ال يف موضع مثانية واربعون ميال ق
  ويف موضع ستة واربعون 

  ويف موضع اكثر من اربعني 
  ويف موضع اربعون 

  ويف موضع مسرية يومني 
  ويف موضع مسرية ليلتني 

  ويف موضع مسرية يوم وليلة 
  ال ودبيب االقدام قال اصحابنا املراد باجلميع شيء واحد وهو مثانية واربعون ميال هامشية وهي مرحلتان بسري االثق

  قالوا وقوله ستة واربعون تركه االول واالخري وهو عادة معرفة للعرب 
  وقوله اكثر من اربعني اراد مثانية واربعني 

  وقوله اربعون اراد اربعني اموية وهي مثانية واربعون هامشية 
  وقوله يومان اراد من غري ليلة بينهما 



  وقوله ليلتان اراد من غري يوم بينهما 
  وقوله يوم وليلة اراد اليوم مع الليلة 

  وكل ذلك مثانية واربعون ميال هامشية واهللا اعلم 
  قال اصحابنا ال يباح شيء من رخص السفر الثمان لعاص 

  بسفره حىت يتوب اال التيمم ففيه ثالثة اوجه 
  اصحها يلزمه التيمم ويلزمه االعادة 

  والثاين جيب التيمم وال اعادة 
  التيمم وجيب القضاء ويكون معاقبا على املعصية وعلى تفويت الصالة بغري عذر  والثالث حيرم

  قالوا وامنا ال يباح له شيء منها النه مقصر وقادر على استباحتها كلها يف احلال بالتوبة 
واما العاصي يف سفره وهو الذي يكون سفره مباحا لكنه يرتكب يف طريقه معصية كشرب اخلمر وغريه فتباح له 

  لرخص واهللا اعلم ا

اذا تعارض اصل وظاهر او اصالن جرى فيهما غالبا قوالن للشافعي رمحه اهللا او وجهان لألصحاب  ٩مسألة 
  كثوب مخار وقصاب متدين بالنجاسة وطني شارع وال يتحقق جناسته واملقربة شك يف نبشها 

  وادعى القاضي حسني واملتويل 

  واهلروي اطراد القولني 
   وغلطوهم يف ذلك

فقد جيزم بالظاهر كمن اقام بينة على غريه بدين او اخرب ثقة بنجاسة ماء او ثوب وبني السبب كمسألة الظبية اليت 
ذكرها الشافعي رمحه اهللا واالصحاب وهي لو رأى حيوانا ظبية او غريها بال يف ماء كثري فرآه متغريا واحتمل ان 

  يكون تغريه بالبول وبطول املكث 
  صحاب حيكم بنجاسته الن الظاهر ان تغريه بالبول قال الشافعي واال

  فهذه املسائل واشباهها يعمل فيها بالظاهر ويترك االصل بال خالف 
وقد جيزم باالصل كمن ظن طهارة او حدثا او انه صلى ثالثا او اربعا او طالقا او عتقا وحنوها فإنه يعمل باالصل 

  وال اعتبار بالظاهر بال خالف 

  ابط ما قاله احملققون انه يرجح احدمها مبرجح جزم به واال ففيه القوالن والصواب يف الض
  واالصح من القولني يف معظم الصور االخذ باالصل واهللا اعلم 

  مت الكتاب بعون امللك 
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