








1d_^_JIاقواعد اسمي اJبذاء 

اور(قدوة

شرورمن اش بونعوذ تغفره ونتعينه وننحمده طه الحمد إن 
فلايضلل ومن له مقل فلا اطه يهده من أعمالنا، مئات ومن نا أنف

محمدآأن وأشهد له، شريك لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد له، هادى 
ورسوله.عدم 

يمتاءّثاثلجنادب ^؛، ١٢٤٧أدقيأ؛ؤقأأأاأثس 
زرتبا هؤظأ ^ ٢٥١يثالأّثثمإدتثآ. 

^صأمحنوئوشث0ثخمص
يممقمهصظئثنايه>؟/

عبداطهبن محمد ورسوله عبده به اطه يعث الدي الإسلام دين 
دين،كل ؟بما فاق الي والمحاسن والمكارم المحامي حوي 

عمران.آل سورة من  ١٠٢آيذ ( ١ ) 
)٢(آة١سمورةالماء

الأحزاب.سورة من ٧ ١ و ٧ • الأتان )٣( 
مسعود.بن عمداف حديثا من ومي الحاجة حطية صّغ أحل. هي وماتقدم 

(.٣٧٢)ح•٢٦٢آ■/رواْأحمد 
(وصححهالأgفى.٢١^٨١  yvA/yوابوداود-ئابالكاح-ابمجالكاح 

(.١٨٩٢)ح ٦ ٠ ٩ ١; الكاح حطة الكاح-اب ماجه-كاب وابن 
^ابالكاحببفيطةالكاحم/ماأا)ححإآأ(.



clliJt  الففصقاسمي

أفضلمع الله بعثه الذي الدين وهو للبشرة، الله ارتضاه الذي الدين فهو 
كتاب.بأفضل حاء رسول نبي 

الأتالرمسيه الله ختم أن العظيم الوين هذا مكارم معالم من ؤإن 
حتىومكان زمان كل ق الناس ولكل عليها، مهيمنتا وجعله ماؤية ال

الدينهو الغاية وهذه الأساس لهذا فكان عليها، ومن الأرض الله يرث 
قالمبثوثة أحكامه من حواه بما مكان، وكل زمان لكل الصالح الكامل 

حا،الخاص الذكروالبيان ق الأحكام بإفراد المهلهرة والسسة الكتاب 
منالأحكام تمي تمنها تاصيلية فواعل من والسنة الكتاب وصع وبما 

يذكرسمّ.لم فيما ممبوالة 
الراسخينثان فكانت، والتاصيل الأصول علوم نرفث، المعنى ولهذا 
واسستمداأررحة لدّالصهمحح الفهم ادرك حارها من المهستنبهلن، المتل.لن 

الوصولالأصول هذه من مثتغيسا حكمه على ينصر لم لما الأحكام منها 
صإإiدهقؤومؤ.رسوله ومراد اممه مراد على الشرعي للحكم 

مهيععن ؟ا_ا ونايتؤ الأحكام أحكمت، الشرعية الأصول هذه 
عصمةمن وجوه عن الأصول هذه وكشفت، والاصهلراب، التعارض 

إماءؤ وتعالى! سبحانه ربنا قول معاق من معنى وعن المهلهرة الشريحة 

لجل قويه محاذا من معنى وعن آ ١ ئمح'محفئرفردا٢^٧، فق 
آ-ثئ1نماوجدوآمه أليتءاني-دضلة آهت ؤ ^٥؛ 

ًقنئأ

الحجر.مّررة من ٩ آية )١( 
الشماء.سورة من  ٨٢آية )٢( 







؛٠٦٢٠^ا1غقهية ليقواعد اسؤى البناء 
واحللكل إذ شتها، عن بعضها عن يخي ولا مباركة، نافعة مفيدة مهمة 
ويضيف.ويكمل مايدد فيه منها 

هداكتبت فقد فيه والمساهمة الجانب لهذا العلمي الإيراء ق ورغبة 
الإصافةمن فيه يكون أن — وجهدي وسعي وفق ~ اجتهدت الكتاب، 

ؤيتقبله.به ينلمر أن افه وأسال الجانب، هدا ق العلمية 
ومنهاتحققها، قد يكون أن أرجو أهدافنا الكتاب ق تقصدت ولقد 

بناءدراسة خلال من الفقهية للقواعد المعرفية النفلرة بناء ق الإسهام ~ ١ 
سوقها.على استوت وحتى سأنما مند وسكلها الفقهية القواعد 

الوانلي.حمود بن محمد لالاJكتور الفقه ق وأثرها تأريخها الفقهية القواعد ٣— 
الحمري.محمد بن لأحمد آثارها رحالها، سّاترا، الإسلامي للفقه الفقهية القواعد — ٤ 

مان،مقو من وعرفها القواعاو دارسة ق الفقهية للقواعد المؤلفين بعض وقعه ما الثاف: 
الكبهاو، ومن الفقهية، بالقواعد تعرف، أوممهداين، 

اليورنو.صدقي محمد للدكتور الفقهية القواعد موسوعة — ١ 
الزحيلي.مصعلفى محمد للدكتور الأربعة المدام، ق وتطيقاتها الفقهية القواعد كتاب ٢— 
الدوسري.محمد بن لم مللدكتور الفقهية القواعد ق الممغ كتاب ٣" 

بنمحمد للدكتور الإسلامية الشريعة ق الفقهية والفوابهل الكلية القواعد كتاب — ٤ 
شسر.عثمان 

مقدماتهمق الفقهية القواعد ق المتقدص لكتب المحققين من كثير ضمه  ١٠٠الثاكت 
ومنهاتالفقهية بالقواعد للتعريف فصول من الدراسية 

للخقرى.القواعد لكتاب لتحقيقه حميد بن عيدافه ين أحمد للدكتور الدراسية المقدمة ١" 
الأشباهلكتاب لتحقيقه الشعلأن عبداه بن عيدالرحمن للدكتور الدراسية المقدمة ٢— 

للحصص.والنظائر 
الأشباهلكتاب لتحقيقه الأزهري مصهلفى محمود للدكتور الدراسية المقدمة ٣" 

و\ذظ\وضص.
لتحقيقهالشريف عبدالرحمن بن عبالخفار بن محمد للدكتور الدراسية المقدمة — ٤ 

للخلأتي.الخدهب قواعد ق الخدهب المجمؤع كتاب 





IjjJI ;. ؛٦٢٦الفقء،ية لأفواعد ا1أُلر،ي^
١^٠^؛؛;وفق العلمي النهج لك أمأن الكتاب ق واجتهدت 

الكريمة.القرآنية الآيات و عز ~ ١ 
كانفما المطهرة، المنة كتب من الشريفة النبوية الأحاديث تخريج ٢" 

بقيةمن غيرهماخرجته ق وماكان حما، اكتفيمت، لصحيحين اق 
داودوأبي ائي المومنن أحمد ومسند ماللئ، )موطأ التسعة الكتبج 

الحديث،أئمة بعض عن المقل مع والدارميا ماجه وابن والترمذي 
عموممن فيخرج التسعة الكتب ق فيها يكن لم فإن عليه، لحكم اق 

السنة.كتب، 

تخرجمنهج بنفس عليهم اممه رصوان الصحابة عن الأثار تخرج ٣- 
المبوية.الأحايين، 

زمانثالهم الأقرب فمن يكن لم فإن كبهم، من لقائلها القول عزو - ٤ 
ومذهبتا.

وهى;العالمية مادته تقرب فهارس للكتاب وصنعت، 

الطهرة.القرآنية الأيات فهرس ~ ١ 
المبوية.الأحاديث، فهرس ٢" 
ءاليهم.اش رضوان الصحابة عن الأثار فهرس ٣- 

الفقهية.القواعد فهرس - ٤ 

والمراجع.الصادر فهرس - ٥ 
الموضوعات.فهرس ٦" 



اوفقء،يةلأق9اءد اسمي  t،_llجه ؛؛قي

اقتضتهما غير مشهور، مكرور هو بما الحاشية لتكثير أعمد ولم 
وبيانه.النص صرورة 

ينفعما والركة الخير من الكتاب ق يكون أن داعيتا النه لأرجو ؤإف 
لعلمية جهود صمن يكون وأن احثض، واليوحللابة للعالم ؤيقدم 

وقراوها.كاتبها سها فيها افه بارك الفقهية القواعد 

بعلمللاشتعال، ووقفت، سادايتلث،، متنت، كما ياعليم ياكريم اللهم 
وارزقناقما، وقارئه ولكاتثه متقيلأ، عندك الكتاب هدا اجعل شريعتلث، 

منوأنل والثواب، الأجر به وأعفلم إخلاصا لك كاتبه ياقيوم حي يا 
الوالدينمنهم واحصص كاتبه وعلى فيه فضل له من كل أجوره 

جميماواجمعنا علمي، من وكل والشيوخ والذرية والزوجة الكريمين 
النبيينمن عليهم أنعمت، الدين مع وفردومحم—لث، رحمتلث، تقر سمق 

آمين.والصالحين، والشهداء والصديقين 

العالمينرب لثه والحمد 

بهوكت
العويدإبراهيم بن محمد بن عبدالمنيز د. أ. 

٣٢ ٤ ٥ ١ ب ٠ ص I بريدة 
Ab7538@hotmail.comالإلكزونى البريد 



اوهقؤ|يةاسمي البناء 

الأولاكحث 
LQj ̂ الفضقيةالقواعد

طريقينIمن يكون أن إمحاما تركيا المركبة العالوم ق التعريف سة 
المضافمفرديه، باعتبار تعريفه به والمراد الإصاق، تحريفه الأووت 
المركبمعرفة إلى ليتوصل واصطلأح1ا لغة بتحريفهما إليه، والمضاف 

منهما.

الفنعلى عالمنا اره باعتبوهوتحريفه اللقمى، التعريف اكاى؛ 
بلللمفردين الفهم يتوجه لم العلم امم أطلق إذا إنه بحيث والعلم، 

منهما.تنكب الذي للحلم 
الإص1في:التعريف أولأ: 

والفقهية،القواعد إضافيين: مقرئين من مركب علم الفقهية القواعد 
الفقه.إلى بة ن

اللغةق وهويطلق قعد من اللغة ق والقاعدة قاعدة، جمع فالقواعد؛ 
منها:محازرا، على 

تعالى:قوله ومنه أمحه، البيت، قواعد تقول اس، الأمحالقاءد.ة: 

هر٢ا•ئإثطّآمحواعتثر(آمحاوإسمنمل 

الحاوأثغريب ، ١ ٦ ٩ / ١ الأعظم والمحيط الحكم ، ١  ٣٧/ ١ اللغة ب مات قعد/ ق ينظر )١( 
.٤٢٨٠; الميز ذوى بمار ، ١٣٦ م/ الرب  ٥jU، ٠ ٠ X/ محيي لأبى 

البقرة.مورة من ١  ٢٧أية من )٢( 



الفقهيةلاقواعد اكلمي اJبذاء 

إلاللبنيان، والأس اس كالأموهي قاعدة واحدتيا ررالقواعد الزجاج! محال 
للنىفومها«راا.فهي قاعدة أنكل 

محالولزومه، المكان ق القرار القعود؛ الكريم القرآن استعمال وق 

هر٢ا•هاؤاطؤ'ئرو؟ تعالى• 
مئماآلدث يملن أؤغن ؤ تعالى! قوله ومنه القيام، صد والقعود 

قواعدالكبار وسمت تركه، أي الأمر، عن قعد قولهم! المعنى هدا ومن 
جمعهر؛ا، ءؤ -الى؛ تعقوله ق كما 

•يلدن ولا يحفن محلا الكر من الولد عن قعدن لأمن قواعد مميز قاعد، 
امحلهاأمالمحالبح! وقواعد الشيء، أسفل على تهللق والقواعد 

بنإبراهيم بن محمد بن موسى حديث ول المعترفة، وأصولها 
يومل اممه رسول راقال قال! أيه عن التئمي، بمي الحارمث، 

نال!تزاحمها، وأثل• أحنها ما قالوا! ووامقها؟اا ترون رركيف ،! يجزر 
ذالقواعا٠!تمكنها..(ار٦،، وأشد أحنها ما قالوا! قواعدها؟<ا ترون رركيف 

.٢ • ٨ / ١ ؤاعرابه القرTن معاق )١( 
القمر.محورة من ٥ و٥ ٥ ٤ الأينان )٢( 
ممران.ال محورة من  ١٩١آية من )٣( 
الور.محورة من ٦ ٠ آية من )٤( 

والدجنةالمطير، اليوم ق الغيم ظل الجيم• ومكون المهملة الدال شح يجزن )ه(يوم 
الكثير.الدجنانملر امملمة،ونيل: 

ؤ٢ ١ ٤ م المير الراح ، ١ ٠ ٩ / ١ القدير فيض يطر/ 
.١ ٢ ٤ * ؛/ وصفته السحاب ذكر — العظمة كتاب ق الأصفهاق أبوالشيخ روا0 )٦( 



وسونهاامقء1ية للقواعد اسمي البثء 

أعاليها.أساؤلها. 
هيررالقاعدة! بقوله؛ الجرحازإ عرفها العام! الاصهللاح ق والقاعدة 

قالمناوى عرفها وبنصه ، جزلياتيسا٠؛ جمح على منهليقه كليه قصية 
التوقتفر٢آ.

قاعدةرركل قال! حين لوصفها للقاعدة تعريفه ق الكفوي نفلر بينما 
فهيسلأنىمبمص.

معانعلى تطلق العلم-اء اصطلاح ق القاعدة أن يرى والتهانوى 
والضابطة،والمسألة، والقانون، الأصل، مرادف، ا! منهمتعددة 

منالغاية ببيان المتقدمين عن يزيد بما القاعدة عزفج ثم والقصد، 
مطبقكر أمر رربأنها فقال! عليها والجزئيات الأحكام بناء وهي القاعدة 

آ.٤ ر  ٠٠منه أحكامها ، تحرفعند جزئياته جمح على 
لالفقه.نسبة والفقهية 

فقهت،تقول! الفهم، اللغة ق والفقه فقه! من ٢ ر اللغة ق والفقه 
ومنهأحكامه، ق فهم أى الدين، ق فقه عنده ورجل فهمتها، أي المسألة 

(.)ح٥٢١ ٦ ص — المطر باب — والرق والرعد المهلر كتاب ق الدنيا أبي ابن و ت
افهرمول، حلق ق ضل — المي حب ~ الإيمان شعب ل والمهقي 

(.١٣٦٣^ ٣٣٣; وحك 
.ص١٧١التعريفات )١( 
.٢٦٦ص التعريف مهمات على التوقيف )٢( 
الك0تصأ'ي.)٣( 

. ١٢٩٥آ/ والخلوم الفوز اصمللاحات )؛(كشاف 
الصحاح٢،  ٦٣ه/ اللغة اليب ت؛، ٧٣٦آ/ للحربي الح_دبث، غرب فقه/ ق ينفل—ر )٥( 

٠٤٥٦; ٣٦العروس ،-اج ٥٢٢العرب٣١/ لمان ١،  ٦٢ fyالأنوار مشارق ، ٢٢٤٣/٦



اوفقؤ|دقللقواعد او&|ؤس اJبذاء 

رى.وذلعسةل، ؤ تحار؛ ه قول
الفهم.مريع والفقيه• يفهموه، أي ا نج(كايى'وأ'يمهوأملهل 

دونوالغامضة الدقيقة للأشياء المهم بالفقه بعضهم وح—ص 
فوقنا.الماء أن فقهت تقول؛ ولا كلامك، فقهت فتقول؛ الواضحة 

فيهوالفلر الدين ق التفهم رروالفقه؛ الحديث؛ غريب ق الحربي قال 
له«لآآاببينت وأفقهه؛ وهوفقيه يفقه فقه منه، غمض فتما والتمطن 
ومنهاالمعاق لعموم الفهم أطلق فقد القرآن، باستعمال بعضهم ورده 

سمثيثانناصد؟ا<لآا،ققونهتعالى؛ ١^١^>^كما 
نالواؤإتما الجْ،ح، يفهمه بما يخاطبون بين واضح الدعاة الأنبياء وقول 

والعناد.للصد مقولتهم 
قولهومنه عالمته، أي الشيء فقهت، العالم، به ؤيراد يهللق والفقه 

يعلمهأي الدين،ارن، ق يفقه حيرأ به افه يرد ارمن 
يتنممهوأ ت تعالى وقوله أحكامه• 

به.علهاء به ليكونوا أي ألدبنهلْ،، 
الكلامبمقتضى العلم هو الفقه بان والعلم، الفقه بين بحفهم وفرق 

طه.سورة من  ٢٨~ ٢ ٥ ( ١ ) 
.٧٣٦)آ(>,بالحالثآ/

هود.محورة من ٩ ١ آية من )٣( 
^٧(.١ ٦ ٤ / ١ الدين ل يفقهه حيرأ به اف رد من باب - العلم كتاب - الخاري رواه ( )٤ 

عرظاهرين أمي من طائفة تزال رلأ نوله باب - الإمارة كتاب - لم وم
(.١ ٠ )-،٧٣ ١  ٤٥٢ م خانقهم، س يغزهم لا الحق، 

التوبة.محورة من  ١٢٢آية من ( ٥ ) 







0ه، ؛٦ اأغقؤردة لاقواعد اادذاء  ءؤمحيشجز|"  ٧

به،صؤح مما يصؤح لم ما استنباط ملكةت السيوطي! قال 
اأضياوة،،راا.أدكهامن المكتب العملية الشرعية الأحكام نتع وقيل! 

اكمفاكي:ئيا:
تعريفق مشغولين الفقهية القواعد ق المؤلفون المتقدمون يكن لم 

يذكروهلم تعريف من عنهم ؤيشل يوحد مما وكشر الفقهية، القواعد 
وحصائصهوأوصاف ؤإنما الفقهية، القواعد تحريف يريدون حدآ 

تردأوأوصاف أهميته وبيان العلم على الشاء موصع ق يقولوما للقواعد 
للقواعدأوتعريف ويشاحه ه يقاربا مموغيره ه بينالفرق ان لبي

بالفقه.الخاص لا العام بالاصهللاح 
المثابة.حذْ وهى والاستدراك للنقد إخضاعها يعر وحينها 

مهمةقواعد ... ١١القواعد! مقدمة ق رحب ابن قول الأول فمن 
علىالفقه ماخال من وتهللعه الل.هب، أصول للفقيه تضيعل جمة، وفوائد 

لهوتقيد واحد، >اسالاإئإ ق المائل منثور له وتنظم تعيب، قد عنه كان ما 
متباعدةأى.كل عليه وتقرب الشوارد 

كلبالقاعدة! راونحني قواعده! مقدمة ق المقري قول اكاق ومن 
منوأعم العامة، العقلية المعاق ائر وّالأصول محن أحص هو كلي 

.٢٣١الخاصة((الفقهية الضوابتل وحملة العقود، 
الأمررءفالقاعدة والفلائر! الأشباه ق المبكي ابن قول اكالث، ومن 

.٢٤١منها((أحكامها يفهم كثيرة جزئيات عليه ينهلبق الذي الكلي 

. ٤٧ص العلوم مقاليد معجم )١( 
)أ(القواءلصّآ.

)مآ(القواءلا/'؛آا'آ.
)ئ(الأشباْواوفلارا/اا.



اوفق،،دةلأق9اءد اسمي البظء قحزه ءثت؛_س.ءء

جزئياتهحميع على ينطبق كلي ءحكم ث الدهشة حطيب ابن وقول 
أحكامهامها(لاا,لتتعرف 

لقبيتاتعريفه ق اجتهدوا من عند الفقهية القواعد تعريف وأما 
وقعالخلاف أن فنجد المعاصرين والياحثين المتاحرين من خصوصنا 

القواعدنوصيف ل مهمة قضية اختلافهم مصدر وأن لتعريف، اق 
قواعدالفقهية القواعد هل وهي التعريف على قللالها ألقت الفقهية 

أغلبية؟.أم كلية 
الأستثناءاتوجود على قولهم بتوا أغلبية قواعد أنيا رأوا فالذين 

ثمالقاعدة ق تدخل فقهية فرؤع ق القواعد أوجل كل من التطبيقية 
القاعدة.اقتضت الدي الحكم من تستثنى 

عندررهي قال! حين الحموي تعريف الرؤية هده أهل تعريف ومن 
أحكامهالتعرف جزئياته أكشر على ينهلبق كلي لا أكثرى حكم الفقهاء 

مه((رىء

هذاتقرر كثيرة لجوانب نفلروا كلية الفقهية القواعد إن قالوا والدين 
ومنها:المعنى، 

الكليةوصمته فصفته القواعد من كان وما باتفاق، قواعد أنيا أولأت 
علىمنها واحا»ة كل تنهلبق كلية صورة عن ررعبارة فالقاعدة الأغلبية لا 

القاعدةأصل تعريف ل الجرجاق قال وكما ا، تحتهاا،أ التي جرئتاما 

ىسرسكلأمسمبييمالإضىصإ^
.٥ ١ / ١ البصار عيون غمر ( ٢ ) 

)آ(شرحالكوكبالضا/هؤ



لآٌاممحاأمقءرية _ i_uااهل0ى ا1دذ1ء 

،.١ جزيانيا((ر جمح على متطبقة كلية قضية ررهي • ١لعام بالاصهللاح 
الكليةأصرلها على يقضي لا اليسيرة الجنيات تخلف أن واي1ات 

قررهكما الشريعة أحكام ق حصوصثا قواعد، كوما ولا أصوليتها بإJهلال 
العامار اعتبالشريحة ق بر معتالأكثري ®الغالب قوله! ق الشاطئ 
الكليهذا يعارض كلي مها يتفلم لا الجزية المخلفات لأن الضلمي، 

الثابت«لأا.
العامةالأمور تراعي أن الكلية الشراع ®شان I القيم ابن قال وكما 
الخلق؛شأن هدا كما الصور، أفراد ق الحكمة تخلف، ينقضها ولا المضعلة، 

ا،ل'آا.التوفيق ويافه وشرعه، قضائه ق وأمره حلقه ق النه حكمة فهوموجس، 
اختصووصف معتر هولمعنى إنما القاعدة من الاستثناء أن ثالشات 

®وحبث،يمية! ابن الإسلام شيخ قال كما التقعيد، عن يخرجه لا وهذا به 
بدفلا نذلائره به يفارق بحكم الأنولع بعض باحتصاص الشريحة جاءت 

ؤيمتعالحكم باختماصه يوجب بوصف النؤع لث، ذليختص أن 
وقدالماس ليحص يفلهر قد به اختص الأي الوصف، لكن لغيره مساواته 

لأيذلهر.)«.

علىكلية منها كثير بل أغلبية القواعد كل أن يقيما ليس رابعا؛ 
ؤإنمنها يخرج لا الكلية القواعد من وغيرها الخمس فالقواعد صادهم 

شاذ.نادر فهو منها خرج 

.١٧١ص الممريمان )١( 
.Y/٤٨)آ(اوواغقات 

.٦٢الموفمن؟/"إعلام )٣( 
٥.• Y/٥ • مج٠وعاكاوى )٤( 



_JI _|^JJ_5اسمي ا1دذاء 

القاعدةمن تثناوها اميظن التي الفرؤع من حرج ما أن خاممتات 
أوأصلقاعدة كل إذ القاعدة، من أحرحها الذي الدليل لورود هو فانما 

بدليلكان عنه حروجه مادام شيء ذلك من لم يولا الاستثناء عليه يرد 
القواعدق كما والأصل، بالقاعدة يخل لا لدليل الامتثناء وهدا يخرجه، 

وأمثالها,والنحوية الأصولية 
لاندراجههو فإنما قاعدة من ارس_تثناؤه ظن فمع كل أن سائحات 

أليقر١آ.إليها ؤإنحافته ألصق  ١٢هو-أحرى فقهية قاعدة ق تفريعنا 
الفقهية.القاعدة بناء ل هوالأرجمح كلية الفقهية القواعد إن والقول 

التأصيل!هدا على الفقهية القواعد تعريفات، ومن 
أحكامايتضمن كلي فقهي ارأصل الندوىت علي الدكتور تحريف، 

موضوعهتحعتتح تدخل التي القضايا ق متعددة أبوانم، من تشريعية 
ينهلبقفقهي كلي ررحكم الشحلازت عبدالرحمن الدكتور وتحريق، 

ءرجزداتهمةسأمساب«ص.

منتثتاء يالاموالخاص التاسع المحث ق لهذا سان مزيد ~ تعالى اثنه ثاء إن ~ سياق )١( 
الفقهية.القواعد 

.٤٥ص الفقهية القواعد )٢( 
.rTfلسى\القواعد لكتاب -تحقيقه مقدمة )٣( 



المقؤعيقللقواعد اسرعي اابذاء 

/؛(1UUlIIوهووحث 
9joJI ) اوفضمي0 اوق9اعح بينLSbjLQj log

التأصسلةُالفنون علاقتها بيان يحن الممهية القواعد حقيقة لتجليه 

اتالقواعدوم1وقار-ااأ١ بين والفرق الشبه أوجه وبنان الأحرى 
الأصوليةوالقاعدة الفقهية القاعدة بين الفرق أولأت 

داخلةحميما أنبما الأصولية والقواعد الأصولية القواعد بين الجامع 
مصادرمن مصدر حميما وأنبما وأحكامها، الشريعة تأصيل واعد قق 

القواعد.هدم من الفرؤع امتقاء 
وفرؤع،أصول إلى الشريعة أحكام قم الفروق مقدمة ل والفراق 

فقال!الفقهية والقواعد الفقه أصول هما مين لققممها والأصول 
أمرهغالب ق وهو الفقه، بأصول المسمى أحدهماI قسمان، اروأصولها 

وماخاصة، العربية الألفافل عن الماثئة الأحكام قواعد ليس 
للوجوبالأمر ونحو والآرحيح، المسخ من افل الألفلتلك يعرض 
عنحرج وما ذلك، ونحو للعموم الخاصة والصيغة للتحريم والنهي 

المجتهدين،وصفات الواحد وحبر حجة القياس كون إلا المهل هدا 

موسوعة، ٢ ٤ / ١ لالحءستى القواعد لتحقيق الدرامميه المقدمة المروق/ عرءس ق ينفلر آ ١ ' 
الفقهيةالقواعد _U، والتوجيه الأصالة بين الفقهية القواعد ٢، ٤ / ا الفقهية القواعد 

المالك،إيضاح كتاب، لتحقيق الدراسية المقدمة ٢، ٤ / ١ الأربعة الذاهب، ل ونملبييقابا 
إبراهمللدكتور الكلية الفقهية القواعد إلى الدخل ، ١١ص؛ الخلابي بوطاهر لأحمد 

٠ ٢٣٠٠٠٣شبير عثمان محمد للدكتور الفقهية والضوابعل الكلية القواعد ، ١٤ص الحريري 



ا1فقؤلية1اقواءد العلمي البناء 

مشتملةالمدد عفليمة العدد كثيرة حليلة فقهية كلية قواعد الثازات والخم 
الما الشريعة ق الخرؤع من قاعدة لكل وحكمه، الشمع أسرار على 

الخقه٠٠^١،.أصول ق شيء منها يدكر ولم يحصى 
الخرقولا الجمع وجه بيان النص هذا من يقصد الارال يكن ولم 

منبينها الجامع ق إسارالتف حمل نصه كان ؤإن الأصول مي قبين 
الخواعد.رحم من الخرؤع واستدرار والتأصيل التقعيد 

أصوليةكوتها ق آركت واثقواعد احدمتح أن الجمع أوجه ومن 
وهوالأدلة من الدلألأُتف استمداد ق قواعد لأنها إلا ذللث، وما فقهية، 

المكلفينتمرقايتح ضبهل ق قواعد أيصا وهى الأصولية، الأاءدة ثمان 
جمعتفلما الخقهية، الخواعد وهوثان والمعاملأُت، ادايتف لحباق 

فقهية.أصولية أنها وصفها صح الأمرين 
الأصلأن باعتبار أصولية قاعدة هي الدمة® براءة ررالأصل فقاعية 

باعتبارفقهية قاعدة وهي الشرعية، والتلكليفامتح الحثادامحت، من الدمحة براءة 
فتعملدليله قام ما إلا فلايجّتف الحبال حقوق من الدمة براءة الأصل أن 
والدعاوى•الخضاء جال مل 

وجوبق أصولية قاعدة إهماله® من أولى الكلام ررإعمال وقاعدة 
منهاوالجديد المعاي ق الأكثر على وحملها الشريعة نصوص إعمال 

المكلفينكلام حمل وجوب ق فقهية قاعدة أيفبمتا وهي المؤكد، دون 
ائرومواكرعامحتف العقود من به ينهلخون فيما والإلزام ار الاعتبعلى 

الإقرارات•

)ا(المدق،ا/مآو"آ•



اام9اءداسمي اكناء 

تميزومفارقة تغاير فيها والفقهية الأصولية القاعدتين حقيقة أن غير 
الأحرى.عن إحداهما 
والقاعدةالفقهية القاعدة بين الفرق ل العلماء يذكره ما خلال ومن 
يالى1يما الفروق إجمال يمكن الأصولية 

الأدلةمن مستمدة الأصولية فالقواعد الاستمداد: ق الفرق الأول؛ 
بينماالعربية، واللغة الشرعية الأحكام ومن الحقيدة علم ومن الشرعية 
الأحكامتقراء امحومن الشرعية الأدلة من نمية مالفقهية القاعدة 

الشرعية.

الأصوليةفالقاعدة منهما، واحد بكل المتعلق جهة من الثانب: 
الملكفين.بافعال متعلقة الفقهية والقاعوة الشرعية، بالأدلة متعلقة 

بكلمتحلقة لأنها أصولية قاعدة التحريم،، يقتضي ررالنهي فقاءل.ة: 
التحريم.مقتضاه فكان نمسا جاء شرعي دليل 

بفعلمتعلقة ا لأنهفقهية قاعدة ضرار،، ولا نحرر ررلأ وقاعدة؛ 
ءنكلفعلفيهصرردأوشغيرْببنهيه المكلف 

منهاتقين. المالأصولية فالقاعدة تقيد، المجهة مجن الثالث،؛ 
مهمثاجزءآ وشروطه وأنواعه بتحريفه المجتهد كان ولذللث، المجتهد، 

ادلالاتهحلال من الأدلة ق ينفلر هوالذي لأنه الفقه أصول من 
المجتهدمنها المستفيد الفقهية القاعدة بينما الأحكام، منها ليتخرج 

أيسرمنها والاستفادة إليها الرجؤع لأن والمتعلم، الفقيه من دونه ومن 
الأصولية.القاعدة ق الطر من 

الأصوليةفالقاعدة الأحرى، على إحداهما توقف جهة من الرابع؛ 





ج ٢٧ق الممهيف لاقواعد اسمي 

لمإذا وهى واحدة حالة ق لاحقة القاعدة تكون أن ويمكن لاحقة، لا 
اسممراءمن دليلها ام قؤإنما الشرعية، الأدلة من لثبوما دليل يقم 

والغرئ•الأحكام 
الفقهيوالفابهل الفقهية القاعدة بين الفرق واني1ات 

ولاواحد ملك ق والضوابهل القواعد يقلمون كانوا المتقدمون 
الضوابعلكانت قواعده ق مثلا— — رحب فابن الجملة، ق بينها يفرقون 
المتقدمين.من كير وهكزا كتابه، ق ومتكاثرة حاصرة 

والاستعمال.الاصهللاح ق بينهما فرقوا الناحرون بينما 
وهيفوقها، لما والأصل الأساس هي راوالقاءلة1 الكفوىت يقول 

ا.١ ل واحدا، باب س فروعا يجمع والغايهل؛ شتى، أبواب من فروعا تجمع 
فهومتمددة أبواب ق فروعنا تضمن للفقه منتب تقعيد كل فعليه 

صرار((.ولا صرر ررلأ وقاعدة بالشك٠ يزول لا رراليمتن كقاعدة فقهية قاعدة 
فهوواحلو فقهي باب ق فروعثا تضمن للفقه منشي، تقعيد وكل 

خاصفهو طهور« فهو يتغثر لم طلق ماء رركل كفايهل فقهي محابعل 
بالربا.خاص فهور؛1ا،، نقما حر قرض اركل وصابهل بالياه، 

فقهية،فرؤع عنه تج ينكليهما أن ق يجتمعان والغايعل فالقاعدة 
بابق فروعه والغايعل متعدة أبواب ق فروعها القاعدة أن ق ؤيفترقان 

واحال.

حزئياتعليه ينعلبق الذي الكلى الأمر فالقاعدة;  ١١السبكيرت قال 
الرراليقين كقولما! بباب يختص لا ما ومنها منها، أحكامها يفهم كثيرة 

)ا(الكبتصا/؟'ا.



pLliJI  ارفقهأيةلاقواعد اسؤي

فهيمعصية ببها مسكفارة رركل كقولنا؛ يختص ما ومنها ، ا، بالشك يرفع 
أنمتشا-بة صور نقلم به وفصد بباب اخص فيما والغالب الفور® على 

٠آ ر صا؛هلا(( يمي 
أبوابهبكل للقمه الوصع هي الضوابعل عن للقواعد المميزة مة فال

أحرىفروق مع الضوابهل، ق واحد لباب ووضعها القواعد ل أوبعضها 
أغلبية.تكون أن يمكن 

الفقهيةالقاعدة بين الفروق نبتن أن يمكن التأمل خلال ومن 
هىأبأمحور والضابعل 

والفابهلالفقه، من متعددة أبواب ق فروعها القاعدة أن الأول؛ 
منه.واحد باب ل وفرؤع ائل لمنفعيي 

الكليةحموصتا المذاهب بين الاتفاق فيها يكثر القواعد أن الثانغ؛ 
الواحد.الفقهي للمذهب ترد أي المذهثية عليها يغلب والضوابهل والك؛رى، 

يال.ليل،تثبت فهي الأدلة من مستمدة أما القواعد ق الغالب الثالث؛ 
لها،والاستدلال القاعدة باستخراج الأحكام استقراء يستقل ما ونادرا 

كانؤإن الباب، فرؤع مجمؤع امتقراء الغالب، ل مصدرها والضوابهل 
دليل.عن يصدر ما فيها 

والنفلائروالأشباه الفقهية القاعدة بين الفرق والث1ا؛ 

القواعدق المؤلفات مجن كثيرآ فإن للفن والتسمية التأليف، جال مق 
قرونق غالبتا كان ما ا وهن. والنذلادر، الأشباه م بام<ممي-تا الفقهية 
بعده.وما الثامن القرن وهو القواعد ق التأليف، ازدهار 

ا/اا.'(الأشاْوالظأئ



م ٢٩ؤ اومقؤ|ية سواعد الهالء،ي 

الأثباْوكتاب ( ٧١٦الوكيل)ت لابن والطائر الأثاْ ككاب 
اسنلابن والفلائر الأنام وكاب ( ١٧٧ بم)ت للوالطائر 

(وكتابالأشا١٩١ْ (وكتابالأثباْوالطائرللسيوطي)ت ٨٠)ت؛
وغيرها.(  ٠٩٧ )ت نجيم لأن والطائر 

الحقبةذات ل ألمت التي الكتب تغاير لا فقهية قواعد كتب وهي 
وكتاب( ٩٧٥ )ت للممري القواعل. ككتاب القواعد باسم وسميت 

وكتاب( ١٧٦ رن للعلائي المدهب، قواعد ق المدهب، المجمؤع 
رحبلابن القواعد وكتاب ٧( ٩ ٤ )ت للزركثي القواعد ق المنور 

وغيرئ.( رن؟٢٨للحمنى القواعد وكتاب ( ^٥٩٧

والأشباهواحد، بمعنى هما بل القواعد والطائر الأثباْ تفارق فلا 
القواعد.تبا ويراد تطلق والنفلائر 

العلماءعند معنى والظ-ائر للأشباه أن، القول؛يمنع لا وهدا 
يطرققد للقواعد، مغايرأ يستعمل القواعد عن  ١٢خاص بمصطلح 

قيهلرق كما والطائر، بالأشباه المسماة القواعد كتب ق أحكامه بحض 
والخرق.الخع أوكتب، الخروق كتب 

والتيالخرؤع بين الخروق ُياوا ق استعماله يغلب والطائر فالأثباه 
الموحب،بينهما الخرق وجه متن مختلفة وهي الأحكام ل تماثلها يقلن 

الحكم.لتغير 
تشبهالتي رااّئل بأنه الاعتبار حدا والطائر الأثباْ الحلماء ، فعرف

بينةالخقهاء أقبركها حفية لأمور الحكم ق اختلافها مع بعصا بعضها 



الفقهيةللهواعد العأ0ي اأبذأء ج .٣ !١ ئس^ء^ةتإ

ا.أ ا، أنظارهم 
الفاروققول من مأخوذ والطائر للأشياه التاصيل هذا أصل ولعل 

ليسمما إليك أدلى فيما الفهم الفهم ثم • • • رر الخطاب بن عمر 
نموالأثباه، الأمثال واعرف ذلك عند الأمور قايس نم سنة ولا رآن قق 

•، ربالحق"؛؛ وأشهها ترى فيما اممه إلى أُمها إلى اعمد 
ميامالمؤلفة الكتب بعفس تتناولها المعنى ا حان والذلائر والأشباه 

تخصصساوأكثر أدق بشكل وتتناولها الكتاب، من كجزء والطاتر الأشباه 
أوالفروقوالفرق الجمع كتاب مثل الفروق أو بالمرق عنتت التي الكتب 

١الفروق وكتاب (، ٤٣٨الجويتى)محت، محمد لأبى  (،٦١٦مري)ت ٧ 
وكتاب( ٦٨٤)'!،لال٠رافي الفروق؛؛ أنواء ق الروق ررأنوار الفروق وكتاب 
وغيرها.( ٧٤١)»!، للزرمحراق ائل المبين الفرق ق الدلائل إيضاح 

ديةالهقاص والقاعدة الفقهية القاءالة بين الفرق رابما؛ 

قواعدحميما أبا ق المقاصدية والقواعد الفقهية القواعل. تجتمع 

)ا(غمزء؛وناسترا/فم.
علىالقاصى حكم يحيل لا باب ~ الشهادات كتاب — الكبرى السنن ق رواه )٢( 

علىالحرام ولا حراما منهما واحد على الحلأيا يجعل ولا عاليه، والمقضى له المقفى 
٢(.١ • ٤ ^٢ ١ ٥ • ١; • حلالا منهما واحد 

(.٦٠٤١)ح والشهودالخصوم ق القاصي ماعالي والاثار— السنن معرفة وق 
٤(. ٤٧٢^ ٣٦٩ه/ - ذلك، وغير والأحكام الأنفية محاب النن- ق والدارقطي 

الحكمق والتابعين المحابة عن روى ما ذكر — والممممه الفقيه ق البغدادي والخطيب، 
(.٥٢٨^ Y٩٠/ القياس- ؛الأحتهادو>يق 

الوجها هل. وهومن مشهور أثر ٠هاJا ت ٥ ٤ ءو^١ ٤ ٦ / Y الفاروق ط ق كثير ابن قال، 
الخط،,تحقق اذا ثبا يحتج أنه والصحح وحادة ويسمى غريب، 





ا1فقه،يةللقواعد اسمي البناء 

والمقاصدائل والوسوالمفاسد المالح درامة أن هدا يعنى ولا 
سنهايكون بل الفقهسة، والقواعد القاصدية القواعد ق متوافقة متحدة 

قلهذين الفرعية القواعد لمعفى ار واعتبالأحكام يعفى ق افتراق 
دونالقواعد ق بعضها باعتبار والعكس الفقهية القواعد دون القاصد 
ومجاله.حقيقته عاليها تدل الض العلية توجهاته باعتبار فن كل القاصد، 

يحينمما الفقهية القواعد دراسة وهوأن مهم معنى إلى ينبه وهدا 
واستيعابها.فهمها ق العلريق ؤينير الشريحة مقاصد تفهم على 

القاصدأن الفقهية، والقواعد القاصد بين الحلاقة يؤكد مما ؤإن 
وأقوالوالمسنة الكتائب، بحد ~ وبنائها القواعد استمداد مصائر من 

~اوالاجملع الصحابة 
فأولىالفقهية الفرؤع مجمؤع من تتمي. الفقهية القواعد كاست، فإذا 
العامة.ومقاى.ها كلياتها من تستمل. أن وأحرى 

منكثير لها تنل. تالحفليمة الحنوية بحموماتها الشريحة فمقاصد 
والقاصاوالشرعية الكالئات( هذه إن إذ تها، لها ويحتج الفقهية القواعد 
بهحدأنشت، بلغ عفليمة كثيرة أدلة على قائمة كانحج لما الرعية 
إليهاتستند قواعد والمقاصد الكليات هانْ عن انبثق لكثرتها الكليات 
علمها.بها وي|ستا..ل 

والخاصالرابح البميث، ق — الى تعالله اء ث~إن وسياق 
الكلام.لهدا وتمثيل بيان مزيد الفقهية للقواعد ؛الأرستد.لأل 

منم تقال. ما ق القاصارية والقواس الفقهية القواعل■ اشتراك وْع 
والفقهيةالقاصدية بين فرق أوجه ذكر الباحثين بعض فإن جوانب 

اختصارها؛الآق1يمكن 



اومقؤ|ايقاسرس البناء 

والقواعدالحكم، وموصوعها نيا شأ المقاصدية القواعد أن الأول! 
الأحكام.وموصوعها نيا شأ الفقهية 

ولكنوالحكم الأسرار خاصيتها القاصد بأن القول أن ريب ولا 
القصدصيغة على يكن لم ؤإن ذلك من شيئثا تتضمن الفقهية القواعد 

التع.ؤإنما 
جهةمن الفقهية القواعد من رتبة أعلى القاسية القواعد الثان،: 

المعنويةالعمومات، من لكونها دلالتها وقطعية عاليها الدلالة وقوة رتبتها 
قهذه ق ذلك دون الفقهية والقواعله فيها، الخلاف ولعدم لشريحة، اق 

حجيتها.ل الخلاف ووجود -يا الاستدلال قوة 

هوما الفقهية القواعد ففي ياطلاق ملمأ ليس هدا أن يظهر والدي 
الكليةكالقواعد اتفاق محل وهي الدلالة ق الرتبة قوي هو ما لالته دق 

أيضا.قهلعية وهي الخمس، الكبمرى 
أماوغاياته. التشرح أهداف عن تعبر المقاصدية القواعد الثالث،; 

والغايايت،.الأهداف تلك وسائل عن فتعبر الفقهية القواءال 
الفقهيةالقواعد على التحارصى عند تقدم المقاصدية القواعد الراح; 

والغاياتوسائل، الفقهية والقواعال غايات، القاصد أن تقرر لما 
رالومائلأ على راجحة 

٢. foTAوالأصولية الفقهية للقواعد زايد علمة ما 



ااأوورعيء LL1اا
نسما

|اد1اثالصتت 

الفضقية|وقو|عد لشاة 

الشرعيةالأحكام باء ق قواعد تشكل كلية قضايا الفقهية القواعد 
باءأن نجزم هنا ومن بليغة، وجيزة بالفاظ عام بقعيد تفرقها شعث وتلم 
والبلاغةالإيجاز معاق هومن المعاق واسعة الألفافل قليالة القواعد هذه 

قلوجودها القواعد بناء فكره صدرت فمنهما والسنة، لكتاب اق 
٠مكانره الوحن 

إعجازهمعاق ومن صإآممةهيوثؤ محمد هومعجزة الكريم فالقرآن 
تشكالمن،مما وهدا القليلة بالألفافل الواسعة المحاق عن التعسر ق بلاغته 

غيره.ماهوق ومنها ماهوفقهي منها كثيرة قرآنية قواعد منه 
تقعيدأتتضم|وت، الض الكريمة القرآنية الأيات ومن 

^يدمحvظإنأوةهر١ا•قولهتحال• 
،.سؤأأمحلسةلإ^١٢سيحانه: وقو١١، 
محولأبمطمآمحهأ٣ا•تعالى؛ وقوله 
هأ٤/ومحزم صأكت تعالى؛ وقوله 

الثرة.سورة من  ١٩٥آية من ( ١ ) 
ّررةاكرة.من  ٢٣١^)■آ(منآية 

البقرة.صورة من  ١٨٥آية من )٣( 
الأعراف.ّورة س )؛(سآةما0ا 



؛L^iLAjd|و1فواعد اسص اادذاء 

٠ه ماعوؤسحتربدع بمثل عامترسامإ وقوله 

لإ؛مفيلإمحةنجوعلان حل ومحوله 

•4أ؛آ أحسن من، ^^^^، ث تعالى وقوله 
هرْا.إلاألإنشن هز ؤ تعالى: وقوله 
^١٦^ؤيزآ،وذا، وقوله 

ءؤ؛'هغؤيتي،ؤالكريم نسه به اض حص ما مقتفى ومن النبوية والسنة 
هيالتي الكلم جوامع ؤإعطائه إيتائه من به اممه شرفه ومما العصمة، من 

للمعالالحامل الوحير اللففل كلامه من كان قليلة يكلمان عظيمة معان 
العفليمة.

صؤ٦ممهقؤوثؤ،افه رمول، سمعت قالاأ 5^5^^ هريرة أبي حديث وق 
أتيتنائم أنا وبينا بالرعب، ونمرت الكلم، بجوامع اربعشت، يقول! 

•ا يدىُ'ر ل فوصعت الأرض ائن حز بمغايح 
الحل.سورة من ١ ٢ ٦ أية من )١( 
الحج.محورة من  ٧٨آية من )٢( 
الشورى.سورة من ٤ ٠ آية من )٣( 

ّالمؤمنون محورة من ٩ ٦ آية من ( )٤ 
الرحمن.سورة من ٦ ٠ آية )٥( 
النبأ.سورة من ٢ ٦ آية )٦( 
٧(.٠ ^٣١  ٣٦ا</ زال. اوفات؛ح باب اشر- كتاب - البخاري رواْ )٧( 

دطهددأ'جدآ م— الأرض لي •جعلت باب؛ ~ الصلاة ومواضع الساحد مماب - لم وم
(.oyr^rwy\إ 



المههيقلاقواعد اسمي اJبذاء 

اليسرة((لاا.الألفاظ ق ١^^^٥ المعاق راجمع هي الكلم وجوامع 
اممهلأن العربية؛ اللغة به يعني فإنه الكلم• جوامع ررأما هبترة* ابن قال 

كستا،،أى.حما والمعنى يسيرا التملق فتكون ببما، فصاله تعالى 
تقعدي.هوبناء ما قوله من يكون أن هذا من فكان 

مقتضاهإلى النفلر ياشت الحديث هال.ا يشرح وهو الخْلابي والإمام 
الأحكام.واستخراج التقعيل. ناء بل 

إثساعل الكلام ليجاد الكلم، بجوامع ااءحث.ت، ®قوله! يقول 
وتتضمنالمحنى، من الكثير فتنتظم الحروف، القليالة الكلمة يقول للمعاق، 
علىوالحن، التفهم، حمن على الحض وفيه؛ الأحكام، من أنواعنا 

فيها((أّأا,المودعة الدفائن ، ilLLiونبش العاق، تلك لاستخراج الاصتنباؤل 
ومنها؛متوافرة، هديه من والأمثلة 

ناانرئ لكل ؤإلما بالئات، الاصال ررإلما ٠^^؛ قوله 
نثى«ر؛،.

فهوردا،أمرنا عليه عملأليس عمل ُرمن صإإللهءثؤبؤ؛ قوله 

.٣٤٩م/ الصحيحين حديث من المشكل كشف )١( 
.١  I١٣/ الصحاح معاق عن الإفماح )٢( 

١. Y٤٢٢/الحديث )٣(أعلام 
١(.)ح ٩ / ١ الوحي بدء كان كيف باب ~ الوحي بدء كتاب ~ الخارى رواه )٤( 

y١٥١٥/ باليات• الأعمال >إنما نوله باب ~ الإمارة كتاب — ومسلم 

مردوداحورفالصلح صالح اصطلحواعلى رإذاباب• ~ الصلح كتاب ~ الخارى رواه )٥( 
(.٢٦٩٧^٣٠١ه/



الفقهيقلاقواعد اسهي اادذ1ء 

ضلالة،،راا.بدعة وكل بدعة، محدثة كل ارفإن صإإنةثقؤلأ،-ؤ• قوله 
يالضمان«رآا.ررالخراج مإأشُهبج: قوله 

زلاصزار«رم.ررلاصزز وقوله 
)رالزعيلمعارم((رموقوله
له«رْا.ور لا من ور ررالملطان ءت%4ُمحوء وقوله 

١٣٤٣ ١٢الأمور سءد'ات ورد _ utالأحكام نقض باب - الأشة كتاب - لم وم
^١٧١٨.)

(.٤٦٠^٧ ١ ٣ ْ/ سنت اللزوم ل باب ~ العلم كتاب رواءأبوداود~ ، ر١ 
٤٣ه/ البلع اب واجتننة بالالأنيذ ل جاء ما باب - م العلكتاب ~ والترمذي 

.١١صحح حن ارحديث وتال! (، ٢٦١^٦^
(.٤٤^٩  ٣٥٤بالضمان/ الخراج باب ~ ال؛يدع كتاب ~ ائي النرواه ( ٢ ) 

٧٧٧با/ به وجل. ثم تامتعمله بوأ اشترى فيمن باب - اليؤع كتاب - وأبوداود 
 •qA(٣٠.)

عستابه يجد نم ويستغله المد يشتري فنمن جاء ما باب ~ اليؤع كتاب ~ والترمذي 
صحيح،.حن 'احدت وقال؛(، ١ ^٥٨٢  ١٥٨ ٣! 

0 المرفق ق القضاء باب — الأنفية كتاب — الموطأ ق مالك رواْ )٣(  /Y  عن٣(، ١ )ح ٧ ٤
أيه•عن المازن، يحص ء٠موبن 

(.٢٨٦^٥ ٥ ٥ ه/ المني ل أحمد رواه عباس ابن حديث ومن 
(٢٣٤١٠()ح٢/٧٨٤فيض>ضربجارo)ئحه،ئابالأحكام، وابن 

لغيرْاا.اصحيح الألLقت ونال يضساء يعضها يقوى طرق ُاه ايووى• وتال 
(.٣٥)ح٥٦  ٤٨٢ T/ العارية تضمين ق باب والإجارات~ المؤع كتاب أبوداود~ رواه ( ٤) 

وقال!( ١٢٦)حء ٥٥٦م/ مرداة العارية أن ق جاء ما باب ~ التيؤع كتاب وااأرمدى~ 
صحح((,حسن ءحديث 

(.٢٠٨٣)ح٥٦٦/٢أبو^^لأ-ئاباماح-بابفي١لولي)ه(رواْ 
م/خبمم)ح؟،اا(ونال:لكاح-بابماحاءلأءاحإلأبولي 

ااحدثحنااّ



للقواعداسلهي اJبذاء 

امتطعتم،ارا٢.ما منه فأتوا بأمر أمرتكم اءإذا وقوله 
بذمتهميسعى دماؤهم، تتكافأ ر١المؤ٠نون وقوله 
أدناهم«لم

منعلى واليمين المدعي، على ررالبينة صإإiدةعقؤولخت ه وقول
أنكر«ص.

الشريفةالأحاديث وهذه العشر الكريمات الأيات هازْ تأمال1ا فإذا 
عظيمة.واسعة دلالات ذات شرعية قواعد وجيما العشرة 

مذاهبهميضبهلون المذاهب اب أربكان ررؤإذا القيم! ابن ال ق
فاللهبيامم نمور مع عندهم ويحرم يحل بما تحيهل بجوامع ويحصّروما 

فانهذلك، على أقدر الكلم بجوامع المبعويث، ورسوله 
وأفراداأنوانا تجمع كلية وقضية عامة قاعدة وهي الجامعة بالكلمة يأق 

ءكس«ر؛<.ودلالة >د دلالة دلالين: وتدل 
معينهمامن ملوا لمن مدرسة والسنة الكتاب من المنهح هن.ا وكان 

٢(.٠ )٩ ٦ ٠ ٥ ١/ يولي إلا نكاح لا باب - الكاح محاب - U-0وابن 
وتكلفالمزال كثرة من يكرم ما باب ~ والمنة بالكتاب الاعتصام كتاب — البخاري رواه )١( 

(.١٣٧٣^Y٩٧٥/ العمر ق مرة الحج فرض باب — الحج كتاب — وملم 
(. ٩٥)ح\، ٢  T٦٧/ أحمد رواء يجبمئ طالب أبي بن علي حديث من اللمثل بمدا )٢( 

(.٤٧٤٦^٢ ٤ A/ للاكافر الملم من القود اءة-مقوط القاتي-كتاب واان
كتاب- الكبرى المنن ل المهقي رواه د?.بمنمحا عباس بن ب-اف حديث ومجن اللفغل -رذا )٣( 

٤٢ ٢ Y/ ١ عليه المدعى على واليمين الد،ءى، على البنة باب: - واليات الدعاوى 
الأربمن-j الودي وحنه ٢(، ١ ٢ )ح"آ؛ 
الرنعينا/اهأ.)ل(إءلأم 



ff،،_  ٠٥ا|مقصة ا1قواءد اسمي البناء 

اللهرسول أصحاب وحيرهم أولهم من وكان والمحققين، العلماء من 
بإحسان.لهم التابعون عليه مار ثم 

هىأقوال افه رسول أصحاب بعض عن رويت وقد 
بتقعيد،وتفبطها الشريعة أحآكام من لكثير توصل التي القواعد بمثابة 
ومنها؛

عندالشروط((را/الحقوق ررمقاطع نمح.بمثئ: الخهلاب عمربن قول 
أنمن إلي أحب الحدود؛الشبهات أعهلل ررلأن وقوله 

أقيمها؛الشهات((رأا.

أنمن إلي أحب يالثبهات، الحدود ق أحهلئ ررلأن رواية؛ وق 
بالش٠هات((ل٣ا.أقمها 

الكاحعقدة عند المهر ل الشروحل باب - الشروط كناب - معلما اليخاري رواه ( ١ ) 
.rrr/o

.٢ ١ ٧ \*/ النكاح ق الشروط باب ~ النكاح كتاب ول 
.٤ ٠ ٨ T/ التعليق تغليق ق حجر ابن وصله وقد 

المرأةيتزوج الرحل ل باب ~ النكاح كتاب ~ مصنفه ل شيبة أبي ابن موصولا ورواه 
وترطلهادارئ؛/؟آا

١٥ ١ ه/ يالشبهات الحدود درء ل ~ الحدود كتاب ■ المصنف ق شيبة أبي ابن رواه )٢( 
(٢٨٤٩.)

ولمعمر عن إبرامم عن لأنه ٠ قاوت ؛الانقطاع ٥ ٩ / ١ ٢ المحلى ل حزم ابن صعقه وتد 
ءاى،اعثر بنحوحمسة عمر موت يعد إلا إبراهيم تولد 
وعمراإبراهيم بين منقطع لكنه ثقات ءورحاله ٣; ٤ ٥ U/ إرواءالغليل ل الألباف تال 

صبمماح((.عندهم إبراهيم ®مراميل ت يقول  a١٣/ الامتدكار ل عيدالر وابن 
قءحزم ابن أحرجه ®وكذا ؛ ٨٢/ ١ الحنة المقاصد ل المخاوى عنه قال اللففل -؛^٠١ )٣( 

صححا١.بسند ®له الإيصال 



الفقهيقللقواعد اسمي اJبذاء 

اءرمشرطهم قبل اف، ررشرط نؤ.بمنهت طالب أبي ين علي وقول 
فصاحبهأوأو، القرآن ق كان ررما ؤهبمتمحا! عباس بن عبداممه وقول 

بالخار«رم
قشيء كل ١٠عباس! ابن قال المصنف ق عبدالرزاق عند رواية وق 

فهوالأوله ؤؤندِؤ-دمل شيءث وكل فهومختر، آده، آو، ؤ القرآن؛ 
فالأول«ص.

فهوعندحنتا لمون المرام ررما مسعود بن عبداش وقول 

رسٍئا،اش فهوعند سيئتا رأوْ وما حن، اض 

٠٢٣ ٦/ النكاح ق الشرؤل اب ب— النكاح اب كن~ العمثف ق دالرزاق عبرواه ٢ ١ ل 
^١٠٦٢٤.)

أنوله بشيء شرطيا لها ليس نال،ت من ~ النكاح كتاب ~ المصنف ق نسة أبي وابن 
يخرجهام/"ه)حآه؛ا-ا(.

٠٤ ٧ U/ الكاح j الشروط اب ب- الكاح محاب - الكبرى المسنن j والمهقي 
^١٤٤٣٩.)

i^e-ؤئقترتم7إطعام تعالى; قوله باب — الأيمان كفارات كاب — معلما البخاري رواه )٢( 
وعكرمة.صناء عن معالقن رواه الوضع وبنفس ، ٥  ٩٣/ ١ ١ ه متك؛!ث 

التعليقتغلق ق حجر ابن ذكر كما يره نفق عيينة بن سفيان وصله عباس ابن وأثر 
إستاده.حجر ابن وصعق )اا/؛بمه(، والقح (، ٢ * ٥ / ٥ ) 

استاده.وصحح أبم1ا حجر ابن ناله كما والهلرى ءت؛نة ابن عند موصول ءْلاء ونول 
أضاءحجر ابن نال كما الطثري وصله عكرمة وقول 

r^oاءكفر^اثارات الكفأي باب: ب- المناّك -محاب مدارزاق ءمفس )٣( 
^٨١٩٢.)

٣٦٠)ح  ٦٨٤! مسنده ق أحمل. الإمام رواه ، ٤١ شاكر.أحمل وصصحي ( ٠
(.٥٤١)ح  ٣٦٧/ ١ الصديق بكر أبي فضائل — الصحابة فضائل كاب ول 



الفقؤئيقل|قواعد اسمي اكتء 

•سر«لاا ررالخلأف رمح.بمثق1 عود مبن عيداممه وقال 
إلاوالحرام الحلال اجتمع ررما رجئ^بمه1 معود بن عيداض وقال 

غاوبالحرام«رأ/
عنصدر الصحابة وهدى والمنة الكتاب مشكاة ومن هدا وبمثل 

هدْمثل الأعلام السالف والأئمة ان باحلهم والتابعين التابعين 
قشرعية قواعد منها كثير أصحى بل القواعد بمثابة هي الض المقولات 

ومنها!وغير0، الفقه 

غيرطائما ه نفعلى شرمحل ررمن (ث  ٧٨)ت ثريح القاصي قال 
مكرْفهوءاإيه«لما.

r٨٣/ الصديق أبويكر - المحابة معرفة كتاب - المستدرك ق الحاكم و =
١^^٠.وصححه ٤( ٤ ٦ )حء 

(.٠٣٦ ^٢  ٥٨الأوط؛/ المُجم j واممراف 
حيدا.•إسادْ ت ٤ صء٢ الطالب تحفة كيرق ابن قال 

١(. ٩٦)ح٠  ٣٢٨م بض الصلاة -باب الخاطث محاب - أبوداود رواْ اللفظ بمدا )١( 
■يلةل موضع ل كله وصححه قرة،. بن معاؤبة حدث دون اصحح الألاز(ت قال 

٤٤٤ا/الأحادثالمسة 
(.٤٢٦^٩ ٥ ١ ٦ أ/ الفر ل الصلاة —باب الصلاة —كتاب الممنف ق وعبدالرزاق 

باب— الفر ق والجمع الخمائر صلاة أبواب —كتاب الكبرى المن ل والتهمي 
٥(. ٤٣)ح؛ ٢ • ٥ م المة عن رغة ء؛ر الفر j القمر ترك من 

باب— الطلاق كتاب — عود مبن الله عبد على موقوفا الممتف ل الرزاق همد رواه )٢( 
١(. ٢٧٧٢^١  U٩٩/ وأختها وابنتها امرأته بأم يزف الرجل 

ابنعن المعي، عن الجعفي، جابر ارواه : ١ ١ ٥ / ١ ٠ والاثار المن معرفة ل اليهقي الإمام نال 
•نوله• من المعي عن ؤإنماروى منقطع، عود مابن عن والمعي، وجابرصعق، سعود، 

الإقرار،ق واكتيا الاشتراط من يجوز ما باب المروط، كتاب معلما، البخاري رواه )٣( 
الأسسهمه/؛0م؛الييممارفهاوالمروط 



اافقؤ|يةا|قواعد اسوي ا1بداء 

روحه«راا.مالأفاله صمن رامن أيضآ؛ ريح ث وقال 
عظمقدر على الإمام إلى ارالتعزي_ر (! ١٨٢)ت أبويوسف قال 

وصغره((لى.الجرم 
الأحروالضمان(،رم.®لايجتمع (! ١  ٨٩)ت الثساق الحسن محمدين قال 

علىفهوله حق له كان من ®كل الشساق! الحز ين محمد وقال 
ذلك((أأ،.خلاف على اليقين يأق حتى حاله 

هوما سقط الناس عن صضل إذا ®الأعفلم (؛ ٢٠٤)ت الشافعي قال 
ا.ل عاليه،، يشونه حكمه ومايكون أصغرمنه 

مواصعهاااراُا.-يا يتعدى لا ®الرخص الشافعي؛ قال 
عامل،عمل ولا قائل، قول اكت سإلى ®لأينب الشافعي: وقال 

وعمله((١٧^قوله كل إلى ينب إنما 
فعليهقوله، القول كان س »كل (؛ ٢٣٨راهوية)ت ين إسحاق قال 

•٢٨المينااأ

•٤ ١ ٥ ّآ/ التعلق تغلق ل حجر ابن ووصله 
لوكعآ/ا،ا٣.أخبارالقفاة ١( 

أ(ئابالماجصأآدا.
.٤٥"T/الأصل كتاب ٣(. 

\.r٦٦إأ(.كتابالأصل 

آ(الأما/؟ه.
.a٦١٩/ الأم مع مهلبؤع الحديث اختلاف ٧( 
٥١٢^١٥ ["إ راهويه بن ؤإمحاق أحمل. الإمام ائل م٨( 



ا1قواعداسص اكظء 

فيهيجوز البيع فته حاز ما شيء رركل (؛ ٢٤١)ت حنبل بن أحمد قال 
والرهن((راا.والصدقة الهبة 

عننتجت قواعد من مقولأتيم به حفلت، لما نماذج إلا لست وهد0 
الذيالعلمي رموحهم وعن صإأ؛ثةهبيؤ نبثه وستة اممه لكتاب فهمهم 

القواعد.ومنها الشريعة لأحكام الآكلية القضايا أنتج 
واصحةكانت ؤإن الفقهية القواعد أن تأكيده يجب مما أن غير 
لمأني—ا إلا الشريعة وأصول الأدلة من تمدادها باسوالنشأة المصدر 

ولواحدة مرة توصع فلم واحدة، مرة فقهية قواعد باعتبارها تتشكل 
المأثورمن ماكان إلا وصياغانيا بنائها ق التدرج نالها بل واحد، وقت 
اربلعليهم؛ اممه رصوان الصحابة وأقوال صإإهء^كووثؤ أقواله ق منها 

الفقهازدهار عصور ق بالتدرج نصوصها وصيغت مفاهيمها تكونت 
التخرجأهل من المذاهب اء فقهار كثأيدي على ته ونيف

والترحح--ااأى•

.٢٧٦ص الجتان؛ داود أبي برواية أحمد الإمام ائل م( ١ ) 
(jlJI(Y  الخاماص حل





ا1غقؤريةلاقواعد اام1ر،ي البناء 

ا.١ صإنجما^١ وذاقت ءأش أ1لثخسج 
يعدمالتسة فيها تعدم الي الأعمال أن على دلت ُآيات لها وامتدل 

ؤ٤^١ق؛١^٠كقولهتعارث ويهللأثرها أجرها 
ىلآؤسمح'

ءل(محثلايمدروث■ هردكه»ص—؟^١ بم»واعل ٥^١ راب علته صفوان كسؤ( 
هأ٢ا•أمون دهJىآلإم 

استدلإذنءا بلا الغير ملك ق يتصرف أن لأحد يجوز ررلا وقاعدة 
كقولهؤإذنه برضاه إلا الغير حق ق التصرف حرمة على دلت بايات لها 

تطمكأيهاألت>ءاموألأد\د=فلتأأتلأم ؤ الى! وتعبارك 
أقءكانولادئثلوأ ٣٠٠ناي عن ءثئنْ ادنطؤرإلأا0قؤُى 

سؤإأكلليزتدزأؤ تعار! وقوله ممحأر-بمثا 
^إلإمآذزثد!ونبمم

اللهكتاب من عليها الدليل قام ا، الحمل جنس من ررالجزاء وقاعدة 

هوقولهأْا، آلإثتتن إلا هل ؤ الى: تعبقول نمار 
■مار:ؤي؟ثبثاةه'م

١٠آية ( ١ )  الماء.سورة من ٠ 
القرة.سورة من  ٢٦٤آية )٢( 

)مآية؟آ.نسورةاكاء.
البقرة.سورة من ١  ٨٨آية )٤( 

'اُسسورةالرَ•ره،آي؛' 



اوفقؤ|يقوا.قواعد اكلمي اJبذاء 

قاعدةمن يتفاوت الفقهية القواعد على الكريم بالكناب والاستدلال 
وتتؤععلها الأدلة تتكاثر ما القواعد فمن الأدلة، كثرة حيث من لأخرى 

عليها.الأدلة تقل ما ومنها القاعدة، على لالتها دل 
بآياتبالأستدلأل مشمولة كلها الخص الكثرى الكلية والقواعد 

تجلب،ررالمشقة وقاعدة بمقاصدها،، ررالأمور قاعدة أن غير كريمة، قرآنية 
منللقاعدتين والأدلة الكريم، الكتايح من أدلة أكثرها هي التيسير،، 

ررلاصررقاعدة ثم القاعدتين، على الدلالة ق أصرح هي الكريم الكتاي، 
ارالعادةقاعدة عنهما وتقل يالشالث،،، يزول لا رراليقين وقاعدة صرارا، ولا 

الالقواعد لهده متضمنة أدلة هي الثلاث القواعد أدلة وحل 
إرادما.ق صريحة 

وأماأدلة، منها أقل فهي الكلية القواعد الخص القواعد هدْ ودون 
بمتفمنالكتاب من عليه الدليل يقوم ما فمنها الصغرى القواعد 
أوالقاعدة فيها تدخل وكليات عمومات على الأيات أوبدلالة القاعدة 

منعليها دليل لا ما ومنها الكريم، القرآن ق ثبتست، أحكام باستقراء 
غيره.من دليلها قام ؤإنما المملهر، الكتاب 

الشريفة:الموية المنة الثاف: 

منواعتبارها الفقهية القواعله لثبوت النبوية بالمنة الاستدلال 
المنةق والثيانية التفصيلية الصفة نتيجة هوالغالب بل بمكان، الكثرة 
المريقة.النبوية 

كثيرةبائلة التيسير،، نجيي، ررالهشقة لقاعدة الاستدلال ذللث، ومن 
الميد.بمهاأن عائشة حديث، منها المتلهرة المنة من 



أأقواعداسلمي اأدذا,ء 

حتىيمل لا اممه فان تطيقون، ما الأعمال من عليكم الناس أيها رايا قال! 
وقوله، ٢١نل'اأؤإن عليه دووم ما اف إلى الأعمال أحب ؤإن تملوا، 

أفحمتا اف ررإل ممحئ^بمنمحا! عمر بن اف عبد بثا لل حق 

بنحرام حدين، محكمة® ارالعادة لقاعدة الاستدلال ذلك، ومن 
بنليزاء ثاية ررأف عازبؤ بن الراء عن الأضاري محيمة 
اللهول، ومممصى عاو_1هلم، هامدئة رجل حائط يحلن، عازي.، 

المواشيأهل وعلى بالنهار، حمفثها الآموال< أنل على 
ارحجمقال! ؤههبمثة لئؤ مالبن أنس وحديث، بالل؛ل،،لّأ،، حمفلها 

(.١٩٧•)ح ٢  ٤١٣/ شعبان صوم باب ~ الصوم كتاب — البخاري رواه )١( 
والأمروغبره الليل نام من الدائم العمل فضيلة باب المسافرين- صلاة ياب - ومسلم 

(.١٨٢٧)حص٧١٣بالاضاديانمادة 
(.١٥٨٦٦^)ما(رواْالإمامأحمدلاس«ا/ي• 

رمضانق الفر ق الفطر اسحباب باب الصوم، أبواب جمخ صحيحه، ق حزيمة وابن 
٢(.• ^٧٢  y٢٥٩/ رحمته نابل اش يحب، إذ المومين لعبادة رحص اش اف رحمة لمبول، 
مول(من للمرء يتحب( عما الأحبار ذكر يلثان، ابن ترتيب، ق كما صحيحه ل حان وابن 

 L. ت من تطيق لا ما اض على اكٍمل بزك له رحصuالطا /Yوفال(  ٣٠)ح؛  ٦٩
صحح(.)إساد0 الأرj١ؤوءلت ثعيسج 

٨(.١ ^٩  ١٣٥٣/ ١ ١^ السجم ل واممراق 
٢٧٠)ح؛ ٥ ٩ / ؟ بالرحص الأحل. ق .فإ، الم؛ه.ق شيبة أبي وابن  ٠.)

الخانالتعلشامت، ل كما ، ٢ ٥ ٦ / ١ والترمس، الترغيسإ صحيح ل كما الألثاق وصحعحه 
٣(.٥ لحْ ، ٤٢٨ ٠ صر للألباق حبان ابن صحيح على 

(•٦٣٥ )ح؟  y٨٢٨/نوم تفسدزيع المواشي باب — والإحارات، اليؤع أبوداود—كتاب رواه )٣( 
(.٢٣٣٢^ ١٧٨ / ١ المواشي أقدمت، فيما ال«حكم باب — الأحكام كتاب — ماحه وابن 



الفقهيةل1قواءح اسرمحي اكناء 

أفأهلة وأمز ثمر، من ُصاع ثة هأمز الئه وثول أبوطثه 
ثسوائّ«را/

منصإإنإهعاكهمأر بقوله قراره،؛ يا مؤاخي ررالمرء لقاعدة والاستدلال 
اغدأنتس ررؤنا وفته؛ الجهتي حالي ين ونند هريرة، أبي حديث 

فرحمها؛ارى.فاعرت فارحمها؛؛ اعترت فان فسالها، هدا امرأة على 
منمنه هوأفلهر الفقهية للقواعد النبوية بالة والاستدلال 

الاستدلالمجال ق حصوصتا وأكثر، الكريم اب يال؛كتالاستدلال 
وبالأستدلألكريم، نبوي لقول سبح تكون التي والنوازل ؛الحواديث، 

نبوية.بأحاديث الصادرة الفرعية الأحكام باٌتقراء 
الكتابي أكثرمنه الفقهية للقواعد النوية بالة والاستدلال 

قحصوصسا للقاعدة المتضمن الدليل أو بالقواعد التصريح ل الكريم 
الصغرى.أوالقواعد المتفرعة القواعد 

الغثروح كتب يثته ما بالة الاستدلال مصادر أعفلم ومن 
واّتنباءلاته.وهداياته بالحديث الاصتاولأل من مايدكروته ل النبوية 

قبينهم يتعارفون ما على الأهمار أمر أحرى من باب — اليؤع كتاب — البخاري رواه ( )١ 
٠٤ ٥ / ؛ المشهور ومذاهبهم نياتبم على وسننهم والوزن والمكيال والإجارة الييؤع 

أحر.ومواضع (، ٢٢١•)ح 
١(.^٧٧٥  T١٢٠٤/ الحجاحة أجرة حل باب اقاة~ المكتاب ~ ومسالم 

عنهغائبا الحان! فيقرب رجلا الإمام بأمر هل باب ~ الحدود كتاب ~ البخاري رواه )٢( 
\>/آ"'اا)حا،ها/أ(.

(.١٦^٧٩ ١ "٢ ٢ ٤  jxبالزنى ه نفعلى اعترف من باب ~ الحار.ود كتاب ~ لم وم



ا1مقؤليقلاقواعد اكلهي او1د1ء 

الإجماع:الثالث: 
واعتبارها،ما الاسدلأل على الإجماع وقع فقهية قواعد هناك 

الإيلامأصول من والجمالة الغالب ق هي القواعد هذه لأن وذلك 
الشريعةأصول له تشهد مما أمر عليها الإ-بملع فنقل العذلام، وقواعد0 
الماصةأدكها تقوم المي والفرؤع الأصولية والقواعد العقدية كالقضايا 
خلاف.فيها يع أن تتجاوز الي الواصحة 

فيهاالإجماع نقل كان الإجماع فيها وقع التي القواعد هدم من وكثير 
ا،حزئياتبمعلى الإجم؛ع يعني لا فهو ما، الاستدلال أصول هوعلى إنما 

علىالإجماع فنقل والمخصصة، والممدة المتفرمة القواعد ق وهوظاهر 
قواعد.من حا ماتعلق كل على الإجماع بالغبمّرورة يعني لا الأم القاعدة 

يعصرول علها، محه.ع قاعدة رام المتجلّن، المثة  ١١فقاعية 
خلاف.محل ماهو حا المتعالقة القواعد 

٠(يالمعاصي تناط لا الرخصي  ١١قاعدة لها المخصصة القواعلم فمن 
خلافية.قاعدة وهى 

محلأنبما والكثرى الكلية القواعد خصائص من أن يرون والعلماء 
.٤١٠ؤإ-؟اتقّاق 

علىالإجماع الفقهية JالقواعاJ، المهتمون الحلماع بعض حكى وقد 
فيها.الخلاف أوعدم أوالاتفاق الإجماع  JajiJijمواء اعتبارها 

الإجماعنقل دالشاث،،ا يزول لا رراليقين قاعدة الإجماع فيها نقل فمما 
ءوامافي١٢/اينمحاس٠١ءلها

.٥ ٦ / ١ الإحكام إحكام )١( 
)؟(الفروق



اأفقءددةلاقواعد ^ IaJIالبناء 

ينقصلا ااالأحتهاد قاعدة على الإجماع البغدادي الخطيب نقل كما 
يكنلم إذا ينقصى لا أنه على أجمعوا لمين المررفان قال بالاجتهادا، 

٢.معلومءال١ أوقياس أوإجملع لنص مخالفا 
الاتفاقعليه وقع مما مستحب،، الخلاف من ارالخروج وقاعدة 

•النووىأ٢، الإمام الاتفاق نقل وممن اعتبارها، على الإجملع ونقل 
علىالحث على متفقون العلماء ررفان ملم؛ صحيح ئرح ق قال 
حلافق أووقؤع نة بإحلال منه يلزم لم إذا الخلاف من الخروج 
آحرج.
الخروجاستحباب على متفقون ءالعلماء الهلالبين1 روصة ق وقال 

حلافق أووقؤع ثابتة، نة بإحلال منه يلزم لم إذا الخلاف من 
م«ا؛ء.

محلازكلية القواعد وبعض الخمس الكبرى الكلية والقواعد 
استعمالهاكان حتى نكير، غير س العلماء اصتحمال ببداهة الأمة إجماع 
متانع.فيه لمينانع عملي واتفاق اجماع محل 

علىا جملتهأوق كلها ار باعتبالفقهية القاعدة على اع والإجمس

امعانيهبكل أي ا بكليتهالقاعدة على الإجملع يقع أن الأول؛ 

.٤٢٤/Ya_j^الفقيه )١( 

.)٣(شرحصحٍحب٢/٣٢
.٢١٩/١)٤(روءةالUJْين•



اسرفيحالبناء 

الخلافيدخل فلا علته، مجمع فهو حا متعلق هو ما فكل ومدلولاتها، 
قطعيأصل فهي يالشكا، لايزول رراليقين كقاعدة صورها، من يء شل 
الخلاف،,يدخاله لا 

راوكانبقوله؛ القاعدة وصف، ق العيد دقيق ابن أشار المعنى ولهدا 
ةكيفيل يختلفون لكنهم القاعدة، هده على متفقون اء العلم

هوقإنما العلماء بين الخلاف، ل الإمكان فجعل ا،  ١١١اسعمالها،
القاعدة.ذات، ق لا القاعدة وفرؤع تطبيقات 

ونحنيبالجملة، لا الجملة ق القاعدة على الإح٠اع يقع أن الثانر! 
ولاأحكامها كل ق ليس ولكنه القاعدة أصل ق حاصل الإحماع أن به 
أحوالهاكل 3، الإجماع فلتس القواعد، من ا عليهيبي ا مل كل 

وأوصافها,

علىوالإحماع الاتفاق يقيد حين القراق منه يكثر ما ذللث، أمثلة ومن 
أنعلى الأمة رروأحمعمت، كقوله؛ الجملة، حين، من اتفاق أنه قاعدة 

الجمالة،،أآآ.حيث، من فيه إثم لا النسيان 
بعدمهكالمجزوم ملغي حعلناْ وحوله ق شككنا مانع راوكل وقوله؛ 

حيث،من ا عليهمجمع القاعدة فهده ببه مسوجد إن الحكم فيرتمإ 
الجماة،(زم.

موحمس،بمتح التأن على الجملة حيث، من الاتفاق ررحمل وقوله؛ 

)ا(إحكامالإحكاما/ا/ا
)آ(الفروقأ/ا،؛د

)ّآ(الموق،أ/إ،"ا.



ا|غقهيةلاقواعد اسمي البياء قطي، 
للضمان<(أااوأمثالها.

ءوهووالشيازإ بالخطا المؤاخذة عادم يعني الشاطئ نول ومنه 
٢.أ فيه(( مخالف لا الجملة ق عاليه متفق معنى 

بالجملةلا الجملة ق الاتفاق أو الاحميع حكاية ق القول ومنيع 
أمران!

قخلاف من القاعدة وأحكام جزئيات بعض ل الاختلاف أولهمات 
أحكامها.بعض أو إعمالها مجال أو شروطها بعض 

بالخطأالمؤاخذة عدم على الاتفاق عن الشاطبي قول تمام ولعل 
الجملةل ءاليه متفق ®وهومعنى ت وهوقوله المعنى، هذا ي،رز والنسيان 

ذلكهل المؤاخل.ة، رفع به يتعلق فيما اختلفوا ؤإن فيه، مخالف، لا 
رفعأن أيض1ا يختلفوا فلم لا؛ أم خاصة الأخروية يالمؤاخلة مختص 

منواحد كل أن ظهر كلللثإ؛ كان فإذا يصح، لا باطلاق المؤاخذة 
خلافعلى خارج من دلل يدل لم ما الجملة، على معتبر الهلرفين 

ذلك٠،واشأءلم((ل٣آ.
قيتوقف فقد القاءل.ة، ل الفرؤع بعض دخول ق الاختلاف الثازات 

أنيغل_إ فقهية فرؤع لوجود الجملة ق الاتفاق أو الإج٠اع حكاية 
هذا.يتحصل لا ثم تتناولها القاعدة 

اعليهتفرعه ظن ما كل أن منه يلزم لا القاعدة على والإجماع 

.T-U/T)ا(موق 
)آ(1ووامحات*أ/اه.

)ما(1وواممات"آ/اهو\ه.



الممهليق|اقواعد اا،إدالرش اJبذاء 

مجمعقاعدة من لأنيثاقه للأحماع مكتس أنه الفرؤع من علها وتطبيقه 
يعصق العلماء ؤيختلف اع إجم_محل القاعدة تكون فقد ا، عاليه

أولقلنالقاعدة، ق \ذ>وو؛أ دخول ق للاختلاف والتمريعاين، التهلبيقات، 
•ونحوذللنا استثناء القاعدة عن خارج أن بعضهم 

هوفهل فقهية قاعدة على الإحماع نقل عند وهو: مهم موال ويبقى 
هوأم علمائها بكل القاعدة على الأمة إحماع أي العام بالمعنى إحماع 
الفقهية؟.والقواعد التأصيل عياء من صادر أنه بمعنى حاص إحماع 

الإحماعفإن الفقهية، القاعدة ل  jCjuaفهو الجواب، كان وأيح 
به.ومتدل معتبمر الفن بعلماء الخاص 

يكونأن الفنون من فن كل ق الإجماع ل ررشترؤل المبكي: ابن قال 
فيهغيرهم قول فإن الحصر، ذلك، ق الفن بدللثح العارفين كل قول فيه 

آلةالمعلى الإحماع ق فيشرمحل حهلآ، فيكون به لجهلهم دليل بلا يكون 
وهكذا،،الأصوليين قول والأصولية الفقهاء، حميع قول الفقهية 

مرمةمن أدنى كان ؤإن الفن، أهل قول الإجماع ق فالمعبر 
الخاص ٤١الإجم—إذ الأمة علماء حميع من الصادر العام الإحم_اع 
الإجماعلعلو مرتق العام والإجماع المثلنونة الإجماعاُتج ق محشور 
القعلعي.

ينالهاعلتها الجمع الفقهية القواعد أن — أعلم وافه — يفلهر والذي 
أهلإجماع هو ما ومنها الأمة عامة هوإجماع ما فمنها الإجماع، نوعا 

الفن.



اوففؤ،دفللقواعد اسؤي 

عاليهاالإحماع أن يغلب الكلمة من وكثير الكرى الكلية القواعد فان 
الخام.فهومزالإجماع كلها مزالأمة 

نوعتن؛~على أعلم فهو~واش غيرها وأما 
والقواعد،الأصول ق الفن أهل غير حكاه الذي الإحماع أولهما: 

ئراحيقرره أو القاعدة على اية دلالة نتيجة الممرون يقرره كالذي 
الإحماعوينقلون يحكون ثم القاعدة على الحديث دلالة نتيجة السنة 
الخام.الإحماع الأمة إحماع حكاية من فهذا عليها 

الفنأهل القاعدة على الإجماع بقل فيه يتفرد ما وثانيهما: 
القاءاJة.على الخاص للاحماع يكون ما أقرب فهذا والاختصاص 

أقوالالصحابة:الراع: 
أحكاممنه مالوا الذين هم اش ول رمأصحاب، 

الأقوالمن منزلتهم ل وهم وفروعها، وقواعدها أصولها كلها الشريعة 
وأعمقهمقلوبا الأمة وأبر الأمة ررأفقه القيم: ابن نعتهم كما والأراء 
وأصفاهمإدراكا وأتمهم فهلرة وأكملهم قصودا وأصحهم ذكلفا وأقلهم 
الرسولمقاصد فهموا التاؤيل، وعرفوا التنزيل ثاهدوا الذين أذهانا، 

الرمولبه حاء ما إلى وقصودهم وعلومهم آرائهم فنسبة 
كالفرقذللث، ل بعدهم من وبتن بينهم والفرق صحبته، إلى كتسبتهم 

قدرهمكنبة رأيهم إلى يعدهم من رأى فنلة الفضل، ل وبينهم بينهم 
١؛•قيدهم• إل 

همعليهم اش رصوان الصحابة أن الإسلام أهل عند تقرر مما ؤإن 

.٨ و٠ ٧ ٩ / ١ المونمن إعلام .١( 



اسؤياJبذاء 

القربمنها علمية لاعتبارات صإإشقؤهؤ، نيتها بعد بدينها الأمه أعلم 
ومسيهالوحي نزول ومشاهدتيم ولفظه لحفله ومعرفة صإإلةئعثوؤ،ؤ منه 

ررأعلمبقوله: تيمية ابن الإسلام شخ وصفهم كما فهم إعماله، ومجال 
ومراداته((أاا.الناس وأحبمر وظاهره الرسول بباطن الناس 

عليهمالله رصوان منهم بمدر وما أقوالهم أن الأمة جمهور وقول 
قيخالف لم وإحماع، وسة كتاب من دليل فيه يرد لم فيما ودليل حجة 
الشافعيالإمام عن نظرين نقل ؤإن عمليا، وأتباعهم الأئمة من أحد هدا 

تطبيما.يقره لا ما وغيرهما والأم الرسالة ق وما هدا، حلاف ديدْ حل 
عدمعند به والأحد الصحابي قول حجية على مهلبقة عملسا والأمة 

الكابواJنةر٢ا.من الدليل 

.O'X/U)ا(مجموعاكاوى 
يولحجية يرى لا زغ؛هقبمثئ الشافعي الإمام أن وغيرهم الشافعية من المتاحرون يتناقل )٢( 

امرازتعاليه يشكل وهدا الجديد، ق الصحابي 
نولأحكام ل اشتغاله بل القول، بهيا به يمرح منصوص له ليس الشافعي أن أولهما؛ 

ارفقال؛I  ٥٩٦٠٠٣الة الرمق قوله ومنه النقل، هدا يخالف، الرسالة ق خصوصا الصحابي 
أرأيت،رسوله، نة ومحافه كتاب حكم ل ^٧؛، بعد والقياّّرر، الإحماع ق قوللث، سمعن، قد 

فيها؟تفرقوا إذا اممه رمحول أصحاب أقاؤيل 
القيا،رِر.ز أصح أوكان أوالإحماع، السنة، أو الكتاب، وافق ما إلى منها نمير فقالت،؛ 

حلافاولا موافقة، له فيه منهم غيره عن، يحفظ لا القول منهم الواحد قال إذا أفرأيت، قال؛ 
التيباب الأمحمن فيكون عليه، التاسrر، احمع أمر أو سنة أو كتاب ل بانياعه حجة للث، أنجد 
خرا؟بما قالت، 
بقوليأخذون العالم أهل وحدنا ولقد نابتة، محستة ولا كتابا هذا ق وحدنا ما له؛ قلتج 

منهم.به أخذوا ما بحص ل ويتفرقوا أخرى، ويتركونه مرة، واحدهم 
هذا؟من صرن، شيء أي فإلى قال؛ 

معناهق ثيتتا ولا إحماعح ولا محنة ولا كتابح أحد لم إذا واحد، فول ابلع إلى نن،؛ قل
قياس*.معه وحد أو يحكمه، له يحكم 



اوفقء|يةو|قواعد اسيؤي او1داء 

مننؤع ق يحمر لا عام فول الصسحابة قول بحجية والقول 
والقواعدوالأصول العقيده ق الشريعة أحكام كل هوق بل المائل، 
الفقهية.القواعد ومنه والفرؤع، 

نجزمفإنا حجة أقوالهم وكون الأمة أعلم كونيم من تقرر لما بل 
الكتابمن الأدلة من الفقهية القواعد تخرج يمن وأولى أجدر أنهم 

قأعملوها أو قولهم يمنهوصى قالوها مواء يعملها، من وأجدر والسنة 
الشريعةفهم ق القدوة هم  ١٠الشاطئ; الإمام قال كما وأقضيتهم فتاويهم 

آ.مقاصدهاءار على والجري 
اممهرضوان الصحابة عن صدر ما برصي يعنون العلماء كان ولذا 

أوأوإفتاء قولية آثار من — والفتوى العلم ل أئمتهم حصوص1ا — عليهم 
منعنهم ماصدر يرصدون ما بمثل الفقهية القواعد على يدل قفاء 

أحكام.
الكتبق حموصتا ؤؤنؤبمثأُم الصحابة عند المرؤيات تتبع ومن 

رضوانالصحابة مقولات، من فيها ّميجد الصحابة مرؤيات تجمع التي 
القواعو.لهذه أودليل عظيم فقهي هوتقعيد ما عليهم افه 

تشكلمما الصحابة عن القولأُت، مذلان هي التي الكت٠با أهم ومن 
حاتمأبي كابن بالأثر التفسير أهل يرؤيه محا عليها• تدل أو فقهية قواعد 

المنةكتب حوته وما وأمثالهم، والهلبمري منصور بن وسعيد النذر وابن 
شيبةأبى ابن س، ومصنفعثدالرزاق كمصتف، بالأنار المعنية حصوصء 

نغلرأميثّهد والمني؛ الحديث، واختلاف الرسالة، الشافعي; كتب، تأمل من أن نانيهما؛ 
•ونحوذلك أوترجح أواستشهاد استدلال، من الصحابي ثول، على مببا كثيرا عليتا 

)ا(الوافقا.ت،ه/ا"ما.



الفقء،يق1سرسم ا1دظ.ء 

ومنهاوالآثار، السنن ومعرفة الكثرى السنن رأسها وعلى انيهقي وكتب 
لأبنوءضاله العلم بيان كجامع بالإساد المروية التأصيل كتب أيم—ا 

البغدادي.للخطيب والمتفقه والفقيه عبدالر 

الصحابةعن صدر يما لها استدل الي الفقهية القواعد على والأمثلة 
ومنهاIكثيرة عليهم اممه رضوان 

بكرأبي بفعل النهس® مورد ل للاجتهاد االأمأساغ لقاعدة! الاستدلال 
أبويكررركان قال! مهران ين ميمون عن حاء كما )?ففققنئ الصديق 
بهيقضي ما فيه وحد فإن اممه، كتاب ق نفلر حمم عليه ورد إذا ةؤ^بمه 

النبيمن كاس هل نفلر: الكتاب ل يجد لم فإن بينهم، يه قضى 
ألفحرج يعلم لم ؤإن ، ١٢قضى علمها فإن سنة؟ فيه 

اللهرسول سنة وق الله كتاب ق فنفلرت وكدا كدا ررأتاق فقال! لمين الم
اشنبي أن تحلمون فهل شيئا، ذلك ق أحد م فلًإإمحيولخ 
ررنعم،فقالوا! الرههل إليه قام فريما ذلك؛قضاء؟ا، ق قضى صئُممئيوثؤ 

قالصإأممهيوثؤ،<، الله رسول يقفاء فيأخذ وكداءر، يكدا فيه قضى 
ذلك!محي يقول كان لآ.بمثه يكر أيا أن ميمون غير وحدثني جعفر! 

أعياهؤإن ءلكإمحعكهرسؤ،ا، نبينا عن يحففل من فينا جعل الذي لله ررالحمد 
رأيهماحتمع فإذا فاستشارهم، وعلماءهم، لمين المروومحى دعا ذلل 
لأراآ•قضى الأمر على 

١(.^٣٦ ٢ ٦ ٢ / ١ الشدة من فه وما الفتا باب — المقدمة — الدارعي رواه ا ١ ■ 
بهؤيفتي القاصي به يقضي ما باب "" القاصى آداب كتاب ~ الكبرى السنن ل والبيهقي 
بالامتحانبمي أد يحكم أن ولا دعرْ، أْل من أحدا يقلد أن له جائز ءٍر فإنه المغتي، 



ا1قواعداوءلؤ،ي البداء 

بنعمر بقول يالشبهاتءا تدرأ ررالحدود لقاعدة الاستدلال ذلك ومن 
أنمن إلي أحب بالشبهات الحدود أعطل *لأن تة.بمثق! الخطاب 

رر يالشبهات'، أقيمها 
بنهشام عن حاء بما الحنلر،، العبادات ق *الأصل لقاعدة والاستدلال 

عباس!ابن له فقال العصر بعد ركعتين يصلى طاوس كان قالث حجير 

نيقد فائه عباس: ان قال اإمال؟ا، ّتتخذ أن عنها ني إنما قال! اتركها• 
تيقول اممه لأن تؤجر أم عليها أتعذب أدرى فلا الحصر، بعد صلاة عن 

آمهإن آأئ؛رآ كأ0لم ؤ مأ صأث4 ١^١ ندتؤ ؤمحماَ؛كان
• ٢٣^^^^نصدصلهسا 

الحراما،غالب والحرام الحلال اجتمع *إذا لقاعدة الاستدلال ومنه 
عنعفان، بن عثمان ال رجلأّصأن ذؤيب؛ بن قثيمة عن جاء بما 

اية،أحالتهما عتمان! فقال بينهما؟ يجمع هل اليمين، ملكا من الأحتين، 

تخريجه.تقدم )١( 
صنإلى العصر يعد ايملي يقولت سالما تتخاو أن ت قوله عيسه بن سفيان فسر )٢( 

•١٢٦/١اسرءي
ا"آ،نمورةالأحزاب.)٣(آية 

ونولالني حدث نفير من يتقى ما باب - المقدمة - الدارمي رواه والأثر 
(.٤٣٤^ء؛رْمحدقوله 

(.^١٣٧٣  ٩٢-ا/ العالم كتاب - المستدرك j والحاكم 
علىالحث من ذكرْ قدمنا لما موافق الشيخين شرط على صحح حديث راهدا وقال؛ 

الدهى.ووافقه ا الياقة -رذْ يخرجاه ولم المنة اتبيع 
ممللعحتى الفجر بعد الصلاة عن النهى باب - الصلاة -كتاب الكثرى المنن ل واليهقي 
(٤٠ ٥ ٥ ١ )ح ٤  y٥٣/ الثّمس, تغرب حتى العصر وبعل الشص 



لاقواعداسمي اابذ1ء 

عنده،من فخرج قال! ذلك(، أصغ ( jlأحب فلا أنا فأما آية• وحرمتهما 
ذللخ(.عن فأله ^٦^^^^، اممه رمول أصحاب( رحالآمن فلقي 
لجعلتهذلك(، فعل أحدأ وجدمحت( ثم شيء، الأمر من لي لوكان، فقال! 
طالب((راا.أبي بن علي أرام شهاب! ابن قال نكالأ. 

تثرمنلارت( ؤةك١مأم١٠نتحايلؤثاك! قوله يعني أحلتهماآية، وقوله؛ 
أحتين،كانتا ؤإن بعمومه اليمين ملكتا ما كل حل فافائت( ا النسلي 

ثجثثوأؤوؤأ المحرمات: ذكر ق عكحل قوله يعني آية حرمتهما وقوله؛ 
ينب^٠.؛؛ ١١حرمة عموم ادت فأفهلّآا 

اليمين.بملك( كانتا ؤإن الأحتتن 
أومهللقأ للقرب الإيثار جواز على وعائئة عمر بقمة ويستدل 

بنعمرو عن البخاري رواه فيما الدلالة وجه ق تفاوت على للمصلحة 
بنعبدافه يا قال: دْ؛وسمؤعثه، الخعلاب بن عمر رأيت قال: الأوت.ى، محيمول( 

اليمين،الئ.ا دمالالأحتين إصابة كراهية ق حاء ما - الكاح كتاب - الموطأ ق مالك رواه )١( 
١(.)حأيا<  ٧٧٢رابتهاT/ والمرأة 

اليمينملك ل الأرحام ذوات بين جمع باب• ~ المللأف( كتاب ~ الصنم( ل وب-الرزاقا 
(.١٢٧٢٨)ح١٨٩/٧

مملوكتانالأحتان عنده يكون الرحل ق ~ النكاح كتاب ~ الصنم( ق شيبة أبي وابن 
(.١٦٢٥٧^٤٨٢فيطأهماحب1ام/

ومنمنه بمحل وما الحرام نكاح من بمحرم ما أبواب جماع ~ الكثرمحا السنن فا دالمهقي 
المرأة،وبين الأحتين، بين الجمع تم؛م ف، حاء ما باب - ذلك وغر ينهن والجمع الإماء 

(.١٣٩٣• )ح  U٢٦٠/ المين بمالك، الوطء j وابنتها 
.النساء مورة من ٣ آية من ( ٢ ر 

سورةالماء.من  ٢٣آية من )٣( 



ااغمه|يةلاقواعد اسمي البناء 

بنعمر يقرأ فمل؛ لآ.بمها، عاسة المومين أم إلى اذهب عمر: 
كنتقالت؛ صاحبي، مع أدفن أن سلها، ثم السلام، علياك الخطاب 

لديك؟ما له: نال أقبل، فلما نفي، على اليوم فلأوثرنه لفي أريدْ 
المؤمنين.ال١ا.أمير يا لك، أذن!، قال: 

عمربقول بالمصلحة،ا متوط الإمام ررتصرف لقاعدة الاستدلال ومنه 
عنهامتغبن، إن اليتيم منزلة اطه مال من نفي أنزلت، ءإق تيقهتنئ.' 
يالمعروف((ل٢،,أكالت، إليه افتقرت ؤإن استعفمت، 
قولالحرام® غالب، والحرام الحلال اجتمع ررإذا قاعدة أدلة ومن 

غلبإلا والحرام الحلال اجتمع ررما نيفؤهقنئ.' عود مبن عبداه 
الحرام«رم.

عثمانبقصة تحسا مالخلاف، من راالخروج لقاعدة والاستدلال 
صلىقال: يزيد، بن الرحمن عبد عن الأثر ل أ.بمتمحاكما معود وابن 

النبيمجع صلسث، عبداه: ال فقأريما، يمنى عثمان 
"حمص عن زاد ~ رنمن( عمر ومع رنمن، بكر أبي، وٌع ركعتن،، 

معاؤيةأبي عن هنا ها من زاد ~ أتمها، نم إمارته، من صدرأ عثمان وْع 
ركعتينركعات أربع من لي أن قلويين العلرق بكم تفرقت، م ن- 

وعمررابييكر، نثرالهي محاحاء3، باب الجنائز- كتاب - المخاري )١(رواه 
^١١٣٩٢.)

أوكان قليلا ونمه الوالي _J، ق نالوا ما ~ الهر —كتاب المصنف ق ئسة أبي ابن رواه )٢( 
كثٍراا"/«أأ)ح؛اا،'آمآ(.

صححءءإساد ت ١ ٥ ١ / ١ ٣ الباري فح ول  ٢٩٤اكدلتق٥/ تغليق ل حجر ابن وقال 
تخريجه.تقدم )٣( 



|1قواعداسهي اكياء 

عبداطهأن أثساحه عن قرة بن معاوية فحدثتي الأعمش؛ قال متقبلتين. 
قال!أريما، صليت ثم عثمان، على عست، له! فقيل قال! أرما، صلى 

شر«لا،.الخلاف 
منتدلال الاسيدرك أن بمعنى الشريحة، أدلة تقراء امسالخامس؛ 

لمحنىتتوجه الشريعة أن الأدلة بيده فيدرك الشريعة، من أدلة مجموعة 
إرادتيا.على تنعس لم ؤإن القاعدة 

ولكنتذكرها، ولا ا واعتبارهالقاعدة على لأتمحى ة فالأدل
بههوالمعمول ومتضمنها القاءل.ة معنى أن على تدل بمجمو^ا 

الشريعة.ق والعت؛ر 

منهونع ما عموم يه ا لهتدل يا مميزال؛، الفرر  ٠١فقاعية 
وآثاره.الضرر بازالة لأصحابه أوأمره فعله من 

قكما صرره لدغ للجار الشفعة ق قفاوه ومنه؛ 
الشفعةصئنلةءفي4وثؤ اف رمول جعل  ١٠قال؛ نيقؤغههئ جابر عن حديث 

فلاالهلرق، وصرفت، الخدود، ونمت، فإذا م، يقم لمال ل كق 
أبيحديث، ق كما الممجد ق الأعرابي بول حديث، ومنه؛ مفعة((أأآ، 

فقالالماس، فتناوله الجن.، ق فبال أعرابي قام قال؛ دؤ.بمنه هريرة 
أوماء، من ا ّجالآر بوله على وهريقوا رردعوْ صإإ؛ثهعكويؤ• الّثي لهم 

تخريجه.م تقلو ( ١ ) 
r٧٩/ شريكه من الشريك يع دأب - المرع كتاب - البخاري رواْ اللأط بمذا )٢( 

^٢٢١٣.)
الدلوالكبتر.)٣(الئجو:موالدلوالملأى،وتل: 

.١ ٥ ٥ أ/ الحاJث غريب ق اكانق ٤، ٦ ٤ ١/ الجوزي لأبن الحاويث ينفلر/غريب 



اوفقؤأيفالعلرس البناء 

مىمّينٌأ١ا•بُثوا ولم برين، بعثتم فإنما ماء، من ذنوبآ 
ا،الدنيوية المصالح على مقدمة الدينية ررالصالح قاعدة ومثله 

فتكونالأولى من حير الأخرة أن الأدلة من ماجاء بعموم لها يستدل 
أأدح_رؤمحلدار دسوأفيسهآكباضه ءؤلئو،رك, ت تعالى كقوله مقدمة 

ستر:ؤنسنأمحهءمدمفبامم:

ؤنمح؛ءكمحآلآ/محه'؛ء.
تدليإذنء بلا الغير ملك ي يتعرف أن لأحد يجوز لا  ١١وقاعدة 

معالمن أن ووجهه الأحرين، حقوق حرمة على الدالة الأدلة بعموم لها 
لقوله ومنه أهالها، بإذن إلا فيها التصرف حرمة حرمتها 
دم_اءكلمءإن دنح.بمئة1 افه عبد بن جابر حديث، من الودلخ حطبة 

هذا،شهركم ق هذا يومكم كحرمة عليكم حرام وأعزاصكم وأموالكم 
وئوهبمنع1هريرة أبى حديث، ق صإإند4عكهونؤ وقوله ا، ُذاا،أ لدكم بق 

آ.ر وعرضه،٠ وماله دمه حرام! المسالم على اللم رركل 
حب~ عليها ناص دليل لها ليس التي الفقهية القواعد أشهر ومن 

٤٥ / ١ جد المق البول على اء المصب اب "بالوصوء اب كت~ البخاري رواه ( ١ ) 

)آ(.ةآة'*اسمرةالحل.
سمرةالأءر• ١٧٧٢٣)
الضحى.مورة من ٤ آية ( ٤) 

(.١٢١^٨  ٨٨٦؟/ الّمح، حجة ل ياب ~ الحج كتاب ~ لم مرواه )٥( 
واحتقارهوحيله المسالم ظالم تحريم باب ~ والأداب والملة البر كتاب — لم مرواه )٦( 

٢(. ٥٦^٤ ١  1٩٨٦إ وعاله وعرضه وذمه 



اثقؤليةللقواعد اسلرش البناء 

فقدناع® التاع ٠ قاعدة الشريعة أدلة باستقراء ثبتت ولكنها — اطلاعي 
ومنها؛يممتضاها، الحاكمة الأدلة تكايرت 

لأمنقال؛ صإإiثةههوثؤ، اممه رمول أن )يؤؤهقنئ هريرة أبي حديث — ١ 
ومنالصبح، أدرك فقد الشمس، تطلع أن قيل الصح من ركعة أدرك 
.٢١أالعصر(( أدرك فقد الشمس، تغرب، أن قبل الحصر من ركعة أدرك 
المصلي•؛ا يدرك لم الوقت، ل الركعة بحد ما أن المعلوم ومن 

ؤإنمدرك انه صإؤل4ظ،هوثؤ له البي حكم ولكن وقتها، ل الصلاة 
إذاستقلالا، لا تيما الح،كم لها فستا للأولى تبما الوقت، بحد كانت، 

حكمله يثثت، لم الأخيرة الركعة وقت، ق الصلاة كل كانتؤ لو 
الوقت،.ق الصلاة 

قال،!إهابج، أبي بنت، يحيى أم تزوج أنه الحارث؛ ن عقثة حديحط ٢— 
للنبيذلك، فذكرت، أرضعتكما، قد فقالت،؛ سوداء، أمة فجاءت 

قال؛له، ذلك، فدكرت كحيت،، قال؛ عي، فأعرض صئممةٌظ، 
عنهارأ،.فتهاه أرضعتكما(( قد أن زعهت، وقد لاوكيم، 
فإذاالهللاق، وق الكاح مخ ق تكفي لا المرأة شهادة أن ووجهه 
له.تبعا النكاح فخ فيثثت، حكمه، ثبتا يالرصاع، شهدت 

-١٤؛لأمن قال؛ صئند4ظادوثؤ اض رسول أن نمحؤجبممحا عمر ابن حد.يحح ٣" 

الغروبمل العصر من ركعة أدرك من باب ~ الصلاة موانت -كتاب البخاري رواْ ( ١ )

٢٤ ٤ / ١ الصبح من ركعة أدرك من باب — الصلاة ومواضع المساحي —كتاب لم وم
٨٠٦^.)

)حا،هأآ(. ١٧٣ frالإماءوالعبيد شهادة -باب الشهادات -كتاب رواءالبخاري )٢( 



اوفقء|يق||قوس اسمح استاء 

ا.المت1عا،أ يشرط أن إلا للباع، فئمرتها أبرت قد نخلا 
بيععن يبمى اف رمول ءأن أيضنات عمر ابن وحديث 

والميتاعا،أى.البائع نيى يبدوصلاحها، حتى الثمار 
بتععن الهي، وحديث التامحر حديث ين ®والجمع حجرت ابن قال 

للنخلتابعة النخل بح ق الثمرة بأن سهل، الصلاح بدو قبل الثمرة 
ا.حدأ،،أ واضح وهدا متقالة الهي حديث ول 

عنصإأنةئووؤلخ اممه رمحول مالت، ت قال صعيد أبى حديث، — ٤ 
ننحراش رسول يا قلنا ددت موقال مئتمءا، إن راكلوه فقال! الجنين 

قال!اكله أم أنلقيه الجنين بهلنها ق فنجد والشاة البقرة وتذبح الناقة 
أما،«أ؛ا.ذكاة ذكاته فان نشم إن 

بنمه.الجنين يدك لم ؤإن أمه، لتدكية تبعا التدكية للجنين فاثست، 
للتاعيعطي، المطهر الشرع أن وأمثالها الأدلة هده بامممراء فثثت، 

متثوعه.حكم 

٠٤ ١ / ٤ مزروعة أوأرمحن أبرمحت، ند نخلا بلع من باب، ~ اليؤع كتاب، ~ الخارتم، رواه ، ١١

١(.ه  ٤٣)-،١  r١٧٢/ ثمر شا نخلأ باع من باب، - اJوع ^ - لم وم
٤٣٩ ؛/ سدوصلاحها أن مل الثمار بيع ياب، ~ ال؛وع كتاب، ~ الالفظ ؟!ذا اJخارى٠ رواه )٢( 

>مفحانرى؛/م'أ.
>؛(رناْأحماووالمارلأا/آأأ)حمأآاا(.

(.٢٨٢)حأ< ٦٢م ١^^ _ ق ه بابح7أ - المحال ممابح - داود وأبو 
الجينذكاة ق حاء ما بايؤ - ^١٥^^ اض رسول، عن كتاب، - والترمذي 

صححء.حن حديث وقالت ١(  ٤٧٦)^ ٧٢أ/ 
(٣٩٩٩^٣٦أ/•ذكاةأمه الخن، دحه-ىام،الذ؛اني-؛ابذكاة وان 



اوف،قؤويقلاقواعد ا1هالر،ي البناء 

ومقاصدها!الشريعة أصول امتقراء السادس! 

العظيمةالمعنوية بعموماما ومقاصدها وكليابا الشريعة فاصول 

الكلياتهدْ إن إذ ا، بألها ؤيحنج الفقهية القواعد مجن كثير لها تستند 
تبلغعفليمة كثيرة أدلة على قائمة كانت لما المرعية والمقاصد الشرعية 

قواعدوالمقاصد الكليات هذه عن انبثق لكثرتبما الكليات به تثبت حدأ 
■علها بها ؤيسدل إله^ تستند 

نقمتهلما الكلية، والقواعو الكبرى الكلية القواعد ق يكثر وهدا 

الغراء.الشريعة مقاصد من مقصودان هي شرعية ليات كس 

مايا■لبكل بعمومها تتكاُرأدلتها التبيرا؛ تجلب ٠رالمشقة فقاعية 
الوما العبد يستطيعه لا بما التكليف ونفي الحرج رفع من القاعدة ويقرر 

رفعمن الأدلة عليه ومادلت( والهلاقة بالومحع التتكليف، وحصر به له ءلاقة 
ووصفالسائقة، الأمم على كان التي الأمة هذْ عن والأغلال الأصار 

عمومذات أدلة كلها وغيرها والحنيفية هاحة والباليسر الشريحة 
القاعدة.على يدل معنوي 

فانوالسنة الكتاب من لها الاستدلال ْع صرارا، ولا ارلاصرر وقاعدة 
والضراررءالضرر الثاؤلبي! قال كما لها معملة -يا قاصية الشريعة كليات 
وقواعدكاوات((أا،.جزئيات، وقائع ق كلها، الشريعة ق منعه مبثومث، 

بماإهمالهاا من أولى الكلام ررإعمال لقاعدة الاستدلال ذلك ومن 
ربمن أنزلت، ما وأبا الموصى تعظيم من الشريعة مقاصد من تقرر 

اوواساتمأ/هارد



اسهيقللقواعد اسص اكثء 

ممل•ولا ب ليعمل إلا العالمين 
يخالفالشض لأن ينقض لا ®الاجتهاد لقاعدة والاستدلال 

منهاتالشريعة لمقاصد مخالفة كثيرة مفاسد من فيه لما الشريعة مقاصد 

باحكامالثقة ننع ومنها استقرارها، وعدم الشرعية الأحكام اصهلراب 
إرالةمن التقضؤخ ق ولما هم، علالمحكوم أو تفتتين الممن السريعة 

أحكامه.بنقص وسلهلته هيبتته تغيب يه إذ القضاء، هيبة 

بمقاصدممتحب،، الخلاف من ®الخروج لقاعدة الاستدلال ومنه 
قالسلامة فيه الخلاف من الخروج أن على الأدلة دلت، بما الشريعة، 

ولمافيه، الخلاف بوقؤع المشتبه فعل مباشرة وعدم والولع، الدين 
مقمدوتحقيق الملمين وحدة من الخلاف من الخروج بيحصل 
قولعلى اتفاقهم هدا وسائل من وأن كلمتهم، من الشارع 
واحد•ثرعي 

الفقهية؛الفرؤع استقراء الساع! 
هذهأن الفقهية للفرؤع بالامتقراء العلماء أدركه ما القاعدة فدليل 

ويقاسحكمها منه يبنى واحد حكم وفق تتوجه بمجموعها الفرؤع 
محمرة.فقهية قاعدة منها ليشكلوا الفرؤع هده فيجمعون فيه، عليها 

هذهق ومقصوده ^ ١٠^١١معهود إلى التفات للفرؤع فالأستقراء 
أنولعق حشره يمكن فهومما الحكم هذا إلى ببما يتوجه وأنه الأحكام 

تنيهل.المالمحنوى العموم 



با1مقصيق و1قواءد اسمي اادذ1ء 

دليللها يكن ولم الموصلون العلماء قعده مما القواعد من وهناك 
وشعها،الشرعية الأحكام استقراء إلا القاعده لإبات عليه يستندون 

تتخلف.سكاد ولا المعنى هذا احد الأحكام أن الأمر فاستقر 
استدلفقد المقاصدا، ق يغتفر لا ما الوسائل ق رريغتفر قاعدة ومثاله 

والاعتماراهل والنللتمامح تتوجه الأحكام وأن الفرؤع باستقراء لها 
فيهايجرى الومحوء فأحكام المقاصد، ق امح يتمالأ لوسائل اق 
مقصدوالصلاة وسيلة الوضوء لأن الصلاة، ق يجرى مالأ امح الت

هوبما تبدل ؤياستعماله تعذر أو الماء لعدم بالحذر يسقءل فالوضوء 
واتفقفقد؛^5iJ_، عند إلا تضل لا التي الصلاة بخلافج منه أحف 

المقاصد،قبيل من هي التي الم-ادادتا ق شرؤل النية أن على العلماء 
ربابتح ولم الوسائل، قيل من كان ما بعص ل ا وجو:بمل واختلفوا 

فيه،يتساهل فلم بالتحريم مقصود لأنه صوره من صورة أي ق النسيئة 
بابمن تحريمه لأن كالعرايا للحاحة الفضل ربا صور بحصى وأبيحّتج 
الوسائل.

حلالمن تثيتج القاعدة فان الحبادارّتجا، ق ررالتداحل قاعدة ذللث، ومن 

قمقرر صور وتنؤع حلاف على العبادتان فيها تداحلتط فقهية فرؤع 
دخللمن والركؤع الإحرام لتكثيرة ة واحلل تكبيرة كإحزاء موضوعه، 

الودلعوطواف الإفاضة حلواف عن واحد طواف ولكغناء راكع، والإمام 
ويحولالمسجد، وتحية القبلية الراتثة عن ركعتين وصلاة أحر0، إذا 

الواحهب.يالعل الوضوء 



لاقواعداسمي اوبدا.ء 

الممهيةالأحكام يلأت تعاللكنت فقد رر.. الزرقات مصطفى قال 
هدهلتقعيد مصدر أعظم عليها القيامحي الاستدلال الك ومالاجتهادية 

صيغها(ارالالقواعدؤإحكام 

.٩ ٦ ٩ آ/ العام الفقهي المدخل '( 



الفقؤئيقو1قواعد اسؤي ا|دذاء 

اكامسالمبحث 
|_goJ|صافة 

كسائروالمة الكاب من متقى الفقهي القعيد بان القول مع 
زمنيةفرة تحديد — يظهر فيما ~ يمكن لا أنه إلا الاستدلال مصادر 
الصاما'عارت.ت،أده القواعد هده فها سكلتنا 

ش_انرابل واحدة، مرة تتشكل لم للقواعد الصياغات أن ونجزم 
قألفاظها على امتقرت حتى تْلورت ثم نمت ثم بدأت الفنون كسائر 

وأهمها.الفقهية القواعد أشهر ل حصوص1ا الجمالة 
نشانيا،ق للتدرج الفقهية القواعد صياغة زمن علينا حفي وكما 

مأثورامنها ماكان إلا القواعد ُصياغة بالمهمة قام من علينا حفي كذللث، 
لصحابي.أوقول نبوي حديث من 

منمعين صائغ قاعدة لكل ، يعرفراولأ الزرقات مصْلفى يقول 
أوصرارا، ولا صرر ررلا كقاعدة نبوي حديث، نص منها كان ما إلا الفقهاء 

بعدحرت عبارات من أتباعهم وكبار المداهي، أئمة بعض عن أثر ما 
آ.القواءد،ار مجرى ذللئ، 

الحديثبألفاظ جاءت الفقهية القواعد من عددا أن تقدم وقيه 
ثمعليهم الله رضوان الصحابة يمقولأت حاء ما ا منهوأن النبوي، 
الصياغاتلتقعيد نواة الصياغات هاز0 فكانت، بإحان، لهم التابعين 

العامالفقهي )ا(اوالحل 



ا1غقهيةللقواعد الملبمي اJiداء 

]ذقو\ءد.اللفظة 

جهةمن متناثرة كانت المتقدمة للقواعد اللففلية الصياغات وكل 

العليولعيها والصادر، الكسب، ق وجودها جهة ومن تبما القائلين 
التقعيد.مسل على ذلك، بعد العلماء -با احتفى والتاصيلي 

النوةعهد يعد القواعد صياغة عن متحدسا الزرقا مصهلفى يقول 
الأخيرةصياغتها اكتبن، فقد القواعد تلكؤ معظم ررأما الخدايرب،ؤث وأئمة 

فقهاءكبار أيدي والتحويرعلى والصقل التداول طريق عن الماثورة 
والأّتدلأل«لمالتعليل مجال و الذاهب، 
فعلكما صياغات من نقمته بما القواعد جمع دور جاء حتى 
جاءثم قاعدة عشرة ع لالأحكام أرجع والذي الدباس أبوطاهر 
أربعإلى الشافعي مذهب، جمع فرد (أآا ٤ ٦ ٢ )ت المروروذي الصين 
تجلب،وررالخثقة يزول؛الثلثؤاا لا رااليقين ث وهي ماها وسقواعد، 
,٢٣١((محكمة وارالعادة يزال،( وراالضرر التيسيرا، 

يصاغاتممالفقهية القواعد أن ووجدنا إلا 7،-ؤلأء العهد بعد وما 
الاممتعمال.ق وتغلبؤ وتشتهر وتدع تنتشر 

.٩٦٩/٢الفقهي )ا(اودحل 
الجليل،الثافعي الإمام المروروذي، القاصي أبوعلمي أحمد بن محمد بن هوالحسين )٢( 

غواصاكيرا كان حراّان، شه كير، عدد الأئمة من عله وتخرج حش ونح ومنه روتم، 
وكتابالماو،و_، ق المشهورة التعلمة له وأربعمائة، وسين ثنين سنة وفاته لدماتق، اق 

وغيرهما.نحوالتنيه الفقه أمرار 
.٢ ٤ ٤ / ١ ثهبة قاصي لأبن الشافعية طبقات ٣، ٥ ٦ / ٤ بكي للالشافعية طبقات ^نفلر/ 

للميورص؟.)"آ(الأثسماْوالتلائر 



اسرعىالبناء 

ا(أ١ ٤ ٥ )'-!،٨ يعلى أبي كتب ق تكررت الشكا، لايزول فمثلأرراليقين 
(لآاوالمرنمئمة(رمصلأّ ٤٦٣والخفباسادى)ت

مدم.عمن 

يونسابن عند الصيغة بذات ذكرت محكمة،، اءالعادة وقاعدة 

(ل؛اوالجوينى)تذي؛(رْا.الصقالي)تاهة 
طالابن عند هذه بالصيغة ذكرت بنية،، إلا عمل ررلا وقاعدة 

لفظيةبصياغات صيغت أنما الفقهية القواءاّ حصائص أبرز ومن 
■حملأ'ثقيلآحملت هدا وْع عبارانما، وأوجزت كلماما قلت مختمرة، 

أوبكلمتين تكون أن غلب إيه حتى والفرؤع، الدلالة ل كثترآ المعاق من 
كلمات.حمس عن القاعدة مفردات تكثر ما ونادرأ كلمات، ثلاث 

سامالإ-يق ال الإيغلائمي الفقهية القواعد صغ ق والإيجاز 
حسنكمال من يل التقعيدي، والعلمي اللغوي الإعجاز ْع فهدامتناف، 

وحسنوضوحها ْع عبارنما إيجاز الفقهية القاعدة ق يتواءم أن الصياغة 

آ(الفشهواسمها/يآه.

'آ(المرط\/اأا.
.٨٣/ ١ ٦ المدونة اتل لمالجامع ٤( 

.١٦٣ه(الرهان\/آ؟آ،ماةاوطالبخ/
٢١البخاري؛/ صحح رح ث ٦( 

.٢٨٦إ/انمر ل  ٥٣ه/الأحكام أصول j الإعام 
.٢ * ٥ / ١ الفقه أصول ل التلخيص ٨( 



pljLiJI  ارمقؤُدقاسمي

القواعدصح من يكن ولم منها، والمراد معناها كمال عن ألفاظها تعبير 
متردد.أو غامض أو مبهم هو ما 

صياغاتوحوي ينفي لا فهو المشتهر الأغلب الأعم هو كان ؤإذا 
قبلما سمات من هذا كان وقد البيان، ل هثة مالألفاظ عدد ق متوسعة 
كماالقاعدة عن المعبرة العبارة تهلول حيث وأوله، المتخممن التأليف، 

الدبوسمح،•زيد وأنح، امحيا انح، يل 
بحضصياغات ق إطالة من المتاخرين كتمتا بعض تخل م ول

القواعد.ق رحّت، ابن عند كما القواعد 

القواعدوق المذهبية، القواعد كسءتا ق الصياغة طول ؤيكثر 
الخلافية.

تكونقد علمية مصهللحات على تشتمل الفقهية القواعد وصيغة 
قمستعملا أصولينا مصهللحح يكون وقد العام، للاصهللاح امتعمالأ 

القواعدمستعملأق مقاصدا مصهللح1ا يكون وقد الفقيحثة، القواعل. 
قايرأ مغالفقهية حاصأ؛القواعاو المصطالح يكون وقد الفقهية، 
الأحرى.الفنون أهل لاستعمال استعماله 
الصححالعلمي الفهم القاعدة من الراد فهم أن حينئذ ؤيب ولا 
علمية.ممّهللحات من الصيغة تضمنته ما على متوقفا 

متشكالةتكون تكاد الصباغات أن للقواعن. الصياغى المملور من ؤإن 
ابتكارلقلة تثما حديدة صياغات قاJتا حتى والتاسع الثامن لقرنين اق 

بينماالمذاه_ا، كل ق العامة الفقهية القواعد ق حصوصا حديدة قواعد 
العصر.هال.ا عن امتدت مذهبا ق الخاصة 



ا|فقؤديةلاقواعد اكلؤسمح اا1داء 

ويختارونالصخ ياخيار يعنون الفقهية القواعد ق المؤلفون وكان 
وأوفاها.أحمالها ؤيرجحون 

ررالرايعةأحدهات فيرجح قاعدة لصيغ وهويعرض الميوحلي يقول 
الشيءق رريغتفر منها! وقريب غيرها،( ق يغتفر لا ما التوابع ي رريغتفر 
قيغتفر لا ما الثواق ق رريغتفر يقال! وربما قصدآ،ا، فيه يغتفر لا ما صمنا 

،أواخرهاا، به يؤكد لا بما تؤكد العقود ررأوائل يقالث وقد الأوائل((، 
وأعم((را،.أحسن الأولى وانمارة 

الحقبةهذه يعد حديدة صياغات لوحود نافينا هذا يكن ولم 
خصائص:يثلأت اتسمت الجملة ي أما غير محققين أئمة من حضوصا 

الحقية.هده ماسق يكثرة تكن فلم قلتها، أولها• 
وكانت يل والكلية، الكرى الكلية القواعد ق ذكن لم أما وثانيها؛ 

منها.أقل قواعد 
الجديدةالصياغة فكانت خلافية قواعد ل كان كثيرأمنها أن وثالثها: 

القاعدة.من موقفه عن المؤلف أوالإمام المدهب رأي عن تعر 
وكتبالوّموعية الفقه كتب ق المنثورة القواعد من كثيرا ولعل 

الإسلاموشيخ والمراق العربي كابن بالتقحيد المعتنين الأئمة يحص 
يالقليل.ليس ما هدا من فيها القيم ابن وتلميدْ 

المتأخرينعند أصحت اروالتي التوقيف العبادات ق فمثلأ'الأصل 
الرراليقين قاعدة من والمتفرعق المندرجة الفقهية القواعد صمن تدرج 
سيخهو — الاطلاع ~حسب هده ذكرها؛الصيغة من أول بالشك(( يزول 

.١٢٠ص الأثباهوالظائر 



للقواعتاسص ا1بناء 

أبوزرعةعليها تبعه ثم آ، ر النورانية القواعد ق كما تيمية ابن الإسلام 
تحريري ( ٦٨٢ )ت العراقي ين الحبن دالرحيم عببن أحمد 

وتوارثالبهية^، الغرر ي ( ٩٢)ت1 الأنصاري ونكرا ١^١^٢٢، 
بالصيغة.القول العالم أهل 

رأيتمن فأول الحفلر« العبادات ق ررالأصل بصيغة القاعدة وأما 
الفقهأصول ق جامحة لعليفة رسالة ق حدي الهوالعلامة لها اسمممالأ 

الفقهيةالقواعد بعض وهوأمولي المتن ق عرض المهمةر؛اإذ 
الأحكامواستخراج حما الاحتجاج عند والسنة الكتاب من المستمدة 

منهما.

منكان ما المتأحرين عند صياغاما ق الجال.يدة القواعد هده ومن 
مغنيكتابه ٩( ٠ )ت؟ عبدالهادي ابن الدين جمال حا حتم فقهية قواعد 
امحللاعي-.حسب — قبل تكن لم منه بصياغة كان ما منها فان الأفهام ذوي 

كانالعنم ملك ررمن وقاعدة الظن«ره،، على مقدم رراليقين كقاعدة 
•وغيرها ، ءليه،،أ المنفلور على حاكم راالاءلر وقاعدة الغرم،(ر٦،، عليه 

صياغاتحوت قد ه(  ١٢٨٦)العدلية الأحكام مجلة أن كما 

. ١٦٤ص الورانية القواعد )١( 

)ما(تحريرالفتاوىا/هام.
البهيةالغرر )٣( 

.٢ • ٦ ص شرحها ْع جامعة لخليفة رسالة ( ٤) 
.٥١٩ص الأفهام ذوى مغني )٥( 

)آ(مغنىذوىالأفهامص«آه.
.٥٢)٧(ْغ.نىذوىالأفهامص•



اوفقهأيقللقواعد اس0ي اابذاء 

للأحكام.تقنين وصع من كتابتها هدف يتطف، بما حديدة قواعدية 
آإذنه،(أ١ بلا الغير ملك ق يتصرف أن لأحد يجوز لا رر قاعدة ذمثالآ 

المجلة.صياغة من كانت 

وقاعدةالإمكسانا،رى، يفور رحل الثسمراعاة اريالزم قاعدة ا ومثاله
ررالضرروقاعدة مجارا،ار"آا يكن لم ما الأمر لا الفاعل إلى الفعل اريضاف 
قدبم1ا((ل؛،.يكون لا راالفرر 

صياغاتعلى الكلام إنهاء ئل أمور على التنبيه هنا ويحن 
القواعد:

نبويةأحاديث الفقهية القواعد من كثير ق انتخبوا العلماء أن أولها: 
رصن ررلأ وقاعدة بالضمان((، راالخراج كقاعدة القاعدة صيغة هي كانت، 

ولىلا من ولي ررالسالهلان وقاعدة عارم((، رءالزعيم وقاعدة صرار((، ولا 
وأمثالها.أنكر(( من على واليمين الملءعي، على ررالثينة وقاعدة له((، 

اللمفلحمال من ۶^^^١ ألفاخله يه شرفت، لما إلا ذللث، وما 
طال.مهما القراح كلام  ١٦٢يحيعل لا التي المعال وجوامع 

البحروفها تنقل الصياغات ط0 مثل أن الثردوى نرر0 ومما 
ونمورالغلهل، من عنها التعبير يؤمن لا بمعان لإحاطتها بمعانيها، 

الحديث.معاق عن القراح عبارات 

.٢٧ص انموب الأعام مجلة 
)؟(.جلةالأع1مالخووةص1آ.

٦.٢ ص الخوية اس، مجلة )٣( 
.الخJJةص٧١الأحكام )إ(مجلة 



اومقه،دةاسلمي البذ1ء 

فدبمعان الجوامع لإحاطة الغلط فيه يؤمن لا ررفإنه البردويث قال 
مثلوذلك ومعه، ق بما مكلف وكل الألباب، ذوي عقول عنها يقصر 
يحصىأن من أكشر وذللث، بالضمان،؛ ءروالخراج عفيدالسا؛مُت النبي قول 

أحوطهدا م وغيرها الجوامع بين يفصل لم من مشايخنا ومن ويعد، 
بالصواباارأعلم والله عندنا الوجهين 

لكونهالتقعيد ق النبوي اللقط على الحرصن العلماء منهج من وكان 
التقعيد.ق وأعم الصياغة ق أدق 

ررالأمور؛مقاصدها؛٠قاعدة على الكلام ق ئ—يع لما بكي وال
وأحنوأرشق بمقاصدها؛؛، الأمور  ٠١ة! الخام))القاعدة هائلا! امّشح 

))إنماءتإأiثةقؤوثؤ! م الكلجوامع أوق من قول ارة! العبهذه من 
بالياُت،((لآ/الأعمال 

قمتفما يكون يكاد والكبرى الكلية القواعد ق الصغ أن وثانيها! 
القواعدق الصيغ بينما المتاحرين، عند حصوصأ واحدة بصيغ إيرادها 

المخصصةوالقواعد المقيدة والقواعد المتفرعة والقواعد الصغرى 
إفتختلف—وآخر، ومذهبا وآخر إمام من للصيغة المغايرة بعض ينتا-يا 

ماعن أوالعالم الذهب، توجهاُت، عن صيغة كل لممبر الصياغايت، 
منفيها يوصع أوفيما منها، موقفه ؤيحدد القاعدة مضامين ق يرجحه 

شروط.من لها مايشترط أو قيود 
إلايمكن لم إذا الأشد الضرر مقابل الأحم، الضرر احتمال فقاعية 

٠ y٥٨/ ار الأمر كشف، شرحه مع البزدوي أصول )١( 
)أ(الأشاْوالظائرا/؛ه.



وِلإلهالفقهيية للق9اءد اسما اكظء 

العلياء.عند لاعتبارات الصياغات تعددت بضرر 

باحتمالدسن المفأعفلم رادفع تيمية! ابن الإملأم شخ فعند 
((رمهما أدنا 

أدناهما((رلإا.باحتمال الممدين أعلى رردخ القيم؛ ابن وعند 
أعذلمهما((رم،لدغ المماو.تن أحف رراحتمال قواعده! ق الحصني وعند 

الأصغرأممهل صرران اجتمع ررإذا للونشريسى! المسالك إيضاح وق 
ررختارأهوناكرين«رْا.س!

جهاتمن خلافية كانت لما مكروه،، القرب ق ارالإيئار اعدة قو 
مكروهاكان ؤإن لا؟ أم مكروه القرب ق الإيثار هل جهة من متعددة! 

أمالقرب كل ق الكراهة وهل التنزيه، أم للتحريم أهي اااكراهة نؤع فما 
الصياغةلتعم للقاعدة الصياغة ق أقرت الخلافات هذه فهده بعضها؟ 

الحالم.أو المذهب ترجيح عن 
الحنفيةيعص به عبر يجوزا، لا القرب ق ررالإيثار الصح! تللأ، ومن 

أومكروه بالقرب ®الإيثار النووي؛ وصيغة ،، ر للتحريم الكراهة أن لبيان 
التنزيه.بكراهة للقول هوتوجه الأولى،،رتماا خلاف 

.١  ٢٣ه/ الفتاوى مجمؤع على لمتدرك ١ )١( 
.٢٧٢/r

.٣٤٦/١لسني القواعد )٣( 
.١٥٨ص الك المإيضاح )٤( 
.١ ٩ ص العدلية الأحكام مجلة )٥( 
٤.٦ ص ممرممى الفقه قواعد ، ٩٣٥ / ١ الصائر عيون غمز ينفلر/ )٦( 
.١ ٦ ١ ا/ ٤ مسلم صحيح شرح )٧( 



اوفقؤ1دةا|قو1عد اسمي اكناء 

.٢١أبالقرب؟،، الإيثار يكرم ررهل بالأٌسْهام• نجتم ابن صاغها بينما 
ؤيجوزالعبادات ق التمع يجوز رالأ صيفة,' من للجوضر نسب وما 

القربان.ائر ّتعبدأدون بالمحفة القربان مفهوم ليحدد ا، ل يرها،، غق 
وهداوالامتفهام التردد بص>.يغة الفقهية القواعد بعفى إيراد وثالثها• 

المذهبأول المذاهب بين مواء خلافية الفقهية القاعدة أن يعنى 
الصيغةبخلاف الجزم وعدم التردد يقتضي تفهام الاسإذ الواحد، 

والوقؤع.الحص..ول تفيد التي الخبرية 
القاعوةأن كما المعنى، لهذا بالاستفهام صيغت، قواعد وحد وقد 
بميغةمعتبرة دلالتها يرى من فيموغها صياغاتها، تتعدد قد الواحدة 
اعتبارهالايرى وممن بخلاقينها الإفادة يريد من ؤيصوغها الخبر، 
الاستفهام.بصيغة 

المالكيةكان لما بالمعاصي،، امحلُ تنلا ررالرحهس ؛مثلأقاعدة 
الإخبارعلى منهم كثير صياغات جاءت  ١٢-يقولون والحنابلة والشافعية 

القرافيتوعند بكىرن، والسسالج_وينىرص عند هى كما ثق ّكما ءإّا 
ءرالرحميالحنبلي! الزركشي وعند ا بالمحاصي،ال تستباح لا ®الرحصى 

،.٦١بمحرم،،تتثاح لأ 

'د)ا(الأشباْوالظائرصا
.YYA/Aا/س،ن؛لالأوطار ٠ رآ(ذحانرى 

)ىنمايةاوطب\/ه\.

والظائرا/همآد)؛(الأشباه 

:::ينتثضسم,ِ,^



الممهليقو1قواءد اسمي 1وبثء 

قكالمتجور الختنية لخلاف إثارة بالاستفهام بعضهم محاقها بينما 
ا،لأ؟ااأ أم انآرخيص المعصية تبطل ررهل قال• المنتخب المهج نرح 

لأ؟،اأأم الآرحيص، يناق هل ررالعميان الونثريي! وصياغة 

;مملا

,)ا(شرحاّجاسبا/هيا
.nU__Ui_(Y)



لاقواعداسمي اادذ1ء 

السائسالمبتث 

الفضميةالقواعد وموائد يمران 

بيا،الخاصة الفقهية القواعد وفوائد ثمرات بعض ذكر ل البداية قبل 
وسائرلكواعد هي ام العامة والثمرات الفوائد أهم على التأكيد يجب 
فيدخلشمعي علم الفقهية القواعد عالم أن وهي ألا الشريعة علوم 
الشرعيالعلم شرف على دلت التي الأدلة عموم ق وتعليمه تعلمه 

الرفيعةوالمقامات الحفليمة الأجور من ومعالمه ٠لالثه يدركه وما وفضله 
والأحرة.لدنيا اق 

منبحص إلا ليس هنا يسجل وما المحنى هذا ق الأدلة تكاثرت وقد 
والعزائم.النيات وتجديد الهمم ولرقع وللتذكير كثير 

م-هبمممهوأفيتحارت ه اقولفمنه
علىودلالتها جملأيإهنقدمحهر١،، 

لطلبهينفروا أن وأهله الحلم فضل من أن جهة من واضحة العلم فضل 
الخير.الناس ويعلموا فيتفقهوا 

وحموصأالعلم، فضيلة ا هن. ررمحفي الأية! ير نفق المعدي قال 
قوبثه نشره فعليه علمأ، تحلم من وأن الأمور، أهم وأنه الوين، ق الفقه 

وأجرم،بركته من العالم، عن الحلم انتشار فإن فيه، ونصيحتهم الحبال، 
له«أى.ينمى الذي 

٠التوبة سورة ْن  ١٢٢آية ( ١ ) 
٠٣٥٥ص السعدى تفسير )٢( 



LliII ), ااأولصgajj _|ا1فمؤدية

محأورأأمحدمحئهأ١آ•ؤبرخآسآؤ؛ث ّسحاهت وقال 
بالأنياررفعه بحانه راحص الأية! عن تيمية ابن الإسلام شخ قال 

قولهل بهم استشهد الدين وهم والإيمان العلم أوتوا الذين والدرجات 

تعالى:بقوله هوالحق الرسول إلى أنزل ما يرون الذين هم أنبمم وأحثر 

يرفعها((أ؛،من درجات يرغ ببما والقتام الحجة تحلم أن 
والإومانا،أْآ،العلم ق متحضر ~ وفصاله أصله — كاله ررالخير وقال؛ 

الكريمة.بالأية واستدل 

افهرمول سسمعت قال نيؤههننئ معاوية حديث وق 
أنق الا.لألة واصح وهو ،، أ  ٠٠الدين ق يفقهه حيرأ به اش يرد من  ٠٠يقول• 

الخيريةبه بدرك مما وأنه الأعمال أفضل من الشرعي بالعلم الامتغال 
والأخرة.الدنيا ق العبد سعادة هوسب الخيرية ؤإدراك تعالى.، اطة من 

يحفزالدين ق الفقه لأن إلا ذاك رروما معللا! باز ابن الإمام نال 
احهله،ممن والحذر فرائضه، وأداء وحشيته، الله بامر القيام على الحبي 

ولعباده،ف وانمح الأعمال، ومحاسن الأخلاق مكارم إلى ويدعوه 

المجادلة.صورة من ١ ١ آية من ( ١ 
عمران.آل سورة من ١ ٨ آية من ( ٢ 

سبأ.صورة من ٦ آية من ٣( 
.٤ ٨ / ١ ٦ اكاوى مجموع ( ٤ 

.٤ ١ ٦ ا/ المستقم المراط انتضاء ٥( 
تخريجه.تقدم ٦( 



dj^AAJIلاقواعد اسوي البناء 

والاستقامةبه والأنتفاع وزيادته الملم بقاء ق أيضآ الأمياب أعظم ومن 
المعاصي،،أا،.من والحدر الطاتكة على 

النبيمن معه ا،ذي اليتحؤهبمئة درداء الأبي حديث وق 
بهالله لك معالما فيه يتللب ؤلريما لك ممن  ١١يقول! 

ؤإنهم، العاللهلاو_< رصا أجحتها لتضع الملأمحاكة ؤإن الجنة، إلى ؤلريمأ 
الماء،ق الحيتان حتى والأرض، الماوات ق من للعالم ليستغفر 

العلماءإن الكواكب، امحر معلى القمر كفضل العابد على العالم وفضل 
فمنالحلم، ورثوا ؤإنما درهم1ا، ولا دينارا يورثوا لم الأثياء، ورئة هم 

وافر((رى.بحقل أخذ محه، أخذ 
العلماءذكر فقد به الخاصة الفقهية القواعد وغايات محمرات وأما 

مقدمات— منها والمهل حالها يعد — عتها يكشف ما وأكثر منها، حملة 
قيبينون فانيم ~ المتقدمين خصوصا — الفقهية القواعد ق الؤلفين 
القواعدأنر ببيان هذا فيكون تاليفها بب حم— غالبا — كتبهم مقدمات 

ولمرتبا.الفقهية 

الفقهيةالقواعد علم ومحمرات فوايو من العلماء مايذكره تامل وعند 

٥٠٣ ١ / ١ ياز ابن ومقالات فتاوى مجبمؤع ( ١ ) 
٢( ١٧١)ح،، ٤٥/rn)٢(رواْأحمد 

(.٤٣٦ ١ )ح ٣ ١ ٧ ٣; الطم طلب عالي الحث باب - الطم كتاب - وأبوداود 
(٢٦٨٢^ ٤٨ه/ العبادة على الفقه قفل ق جاء ما باب ~ العلم أبواب ~ والترمذي 
الألباق.وصححه 

العالماءقفل باب ~ والعالم المحابة وقفاثل الإيمان ق الكتاب افتتاح — ماجه وابن 
(.^٨١٣٢٢علىطلبالملم\اوالحث 

(.^٣٦١٤٥٣واّلم\االملم قفل و باب - القيمة - والدرامي 



لأفواعد1لهل>ش البناء 

وصعهق العلم من مقصود ماهو منها والثمرات الفوائد هدم أن نجد 
تاJعة.وفوائد ثمرات يحقق تبعطا جاء ما ومنها 

حففلالفقهية القواعد عالم وثمرات فوائد من إن نقول؛ فمتلاحض 
مقصودانمن هدا أن شاك فلا واحد تقعد ق شعثها ولم الفقهية المرؤع 

الفقهية.القواعد علم 

تؤكدهما الفقهية القواعد علم وممرات فوائد من إن نقول• وحين 
الفقهيةالقواعد وأن ومكان، زمان لكل الشريعة صلاح من القواعد 

تايعة.فائدة فهذه الشريعة أحكام امتحداب، إلى ذؤدي 

تيالأتى الفقهية القواعد وثمرات فوائد إجمال ويمكن 
الفرؤعحا تحففل التي التاصيل علوم من الفقهية القواعد أن الأولى! 

تحففلوالقواعد للأصول الحففل فبقدر بديع، فقهي تقعيد وفق وتنضبهل 
وتنفبهل.الفرؤع 

تسثوالفرؤع فإن بأصولها، تمتحن ررالمذاهب الجويني! قال 
يليقهوالذي النظر من النؤع وهذا باعوجاجها، وتعوج بامتدادها 

قرادأ أف محرفتها الأصول محنة وسبيل المذاهب،، ومنتحلي بالمتفتين 
مزلته((رممنها أصل كل وتزيل ترتيبها معرفة ثم قواعد 

ادهافيبين تبا الأصول محنة راوالتفاريع المهللب،؛ نبماية ق وقال 
وسدامم((رى.

)أ(ماةاسملبأ>/-أم.



ا|غقهعيةلاقواعد اسمي البناء 

فتجمعالفقهية، الفرؤع شتات جمع الفقهية القواعد ق أن الثانية! 
تقعيديةصياغة أحكامهاق ق المتماثلة الفرؤع شتات الواحدة القاعدة 
واحدة.

أكشرحفثل عن امتش بقواعدْ الفقه صسهل ررومن المراق: قال 
لأندراحهافيالكبت«را،.الجزئيات 

الشموليالكلي الشريعة لروح مدى الفقهية القواعد أن الثالثة: 
القواعد.هده تحت الأحكام ياندراج 

للفقيهتضيمل جمة، وفوايل، مهمة قواعد 0 فهن.  ١٠رحب: ابن مال 
تعئّ_ا،قد عنه كان ما على الفقه *آحال. مجن وتهللعه المدمس،، أصول 
عليهوتقريا الموارد له وتقد واحل.، سالاك ق المائل منور له وتثفلم 

كلمتياءد«أأ،.
للوازلأحكام استخراج على تعين الفقهية القواعد أن الرابعة: 

القواعد.هل.ه على فروعنا تخريجها حلال من والمتجدات، 

يمللعبه عفليم، فن والذلاJر الأشباه فن أن ءاعالم الميومحلي: قال 
فهمهق ؤيتمهر وأسرارْ، ومآحن،ْ ومداركه، الفقه ائق حقعلى 

ائلالمأحكام ومعرفة والتخريج، الإلحاق على ؤيمتدر وامتحصاره، 
ممرعلى تنقصي لا التي والوئاغ والحواديث، هلورة، بملست، الش 

الزئن«رم.

)ا(اموقلامافي>/ا،.
)آ(القواءاوصمآ.

واوظا5رص1.)"ا(الأشباْ 



قثيءهالفقص لأفواعد المص اابناء 

ومقاصدهاالشرجة معان( عن كاشفة الفقهية القواعد أن ت ة الخام
منهيستفيد الدتح، للأحكام وبناءها الشريعة حال يجلي مما وغاياتيا، 

والمتجدات.النوازل درامة ق الفقيه 

رأ وحكمه،، الثميع أمحرار على ارمشنملة باما القواعد القراق وصف وقد 
القواعدبين القوية الحلاقة عدم تعليل ق عاشور ابن الهلاهر وأفاض 

المجاورةحن إلى جميلة ياثارة حتم ثم والمقاصد، الأصولية 
فاصميارولقد فقال: الشؤع ومقاصد الفقهية القواعد بين والحلاقة 

أنإلا للتفقه، قطعية قواعد أمت الدين، أئمة بحص من مباركة كالماُت، 
ذللث،ياؤع جزئيايتح، على استدلال أثناء ؤ، بوقرعيا وانغمارها تناثرها 

مثلوهذه إليها. الحاجة عند حا ينتفع قد من ذاكرة عن بابحادها إليها 
للناستحديث، ١١العزيز: عبد بن عمر وقول ضار«، ولا صرر ررلأ قولهم: 
ودين ١١الموطأ: ن، ماللثح وقول ،، أ الفجور،، س أحدثوا ما بقدر أقضية 

الله:رسول نول ونمير  ١١الخطبة: ق جاء ما ق أيضا وقوله يرااأّاا، الله 
فتركنالمرأة الرجل يخطمتح أن أ-حيهاارن خطبة على أحدكم يخهلسا لا  ١١

)ا(اموفىا/ا،.
لالقناز■ءي رِمهأقئ عبدالعزيز بن عمر إلى عزاه ولكن ~ اؤللاعي حب صدأ— أجيم لم )٢( 

قوالباجي ، ١ • ٩ اُ/ الأحاهام أصول ل الإ-حآقام ل حزم وابن C ٥ ٠ ٤ Y/ \دوط\ تفسير 
.١٤٠/٦المممى

النوادرق القترواف زيد ابي أبن ومنهم أنس بن لمالك آخرون عزاه يتما 
فحل حجر وابن ، a٢٣٢/ البخاري صحح شرح ل بطال وابن ، ٢ ٠ ٣ a/ والزيادات 

اوارى؛ا/إإا،

ير®.اض دين فإن الضرورة كانت ®ؤإدا ; ٥  ٩٩أ/ الموهلآ ق قوله نص )٣( 
حطبةعلى يخطب، لا بابج ~ النكاح —كتاب البخاري خؤثتبممحارواه عمو ابن حديث من )٤( 



اسميالبناء 

عليهتشترط فهي تراضيا• وفد معلوم، واحد صداق على ويتفقان إليه 
يعنولم أحيه، حطة على الرجل يخطها أن نس اض فتلك لنفسها• 
الأن إليه تركن ولم أمرْ يوافقها فلم المرأة الرحل حطب إذا بذلك 

بأولئكولحق الماس«راا، على يدخل فاد باب فهانايخطهاأحد. 
الدينعز مثل. الصنع، هذا بمحاولة جاشت نفوّمهم أن أحسب أفن،اذ، 

الدينوشهاب قواعاده، ق الشافعي المصري الملام عيل• بن العزيز عبلس 
حاولافلقد الفروق؛ كتابه ق المالكي المصري القرال بنإدؤيس أحمد 

ا.ر الشرعية(( المقاصد تاميس مرة غير 
الفقهيةالمالكة بناء ق عغليم أثر ذات الفقهية القواعد أن السادسة: 

البلؤخمرتبةفمننثموممتعملهاوالمخرجعليها، الاجتهاديةلضابهلها 
الفقه.عاماsبقواعد عالمنا يكون أن فلابد الاجتهاد 
المقامإلى يتشوق ومن التحقيق طالي، على راحق السمكي: ، ١٧
عندإليها ثع ليرُالأحكام قواعد يحكم أن والتصديق التصور ق الأعلى 

منيؤكدها؛الاستكثار ثم نبموض، أتم الاجتهاد بعبء ؤينهض الغموض 
ولافضلها مقهلؤع غير بفوائد عليه مثمرة الن.هن ق لترسخ الفرؤع؛ حففل 

ذوع((>م.

(.٥١٤٢)ح ١ ٩ U/ ييع أو ينكح حتى أحيه 
أويتركيأذن حتى أتمه حطبة على الخطبة تحريم اب ب~ النكاح كتاب ~ لم وم

؟/أما«ا)حأأإا(.
)ح٢(0  Y٢١٠/ الخطبة ق حاء ما باب ~ النكاح كتاب — الموطا وهوق 

)ا(اووطاآ/أآه.
١^^٠الثربمة )؟(مقاهي 

١والطائرا/الأشباه )٣(  ٠.



ارسهيقلاقوآعد اسقهي ائبنأء 

٨الاجتهاد يدجن إلى بماالنف يرم يندران نجم وابن 

الشرعيةالعلوم يقسط مما وصعها الفقهية القواعد أن السسابعةت 
وحفظه.العلم صعل ور>مائل من وهذا الفقه، وحصوص1ا 

القوانينق المتعددة المنتشرة الأمور صيط ررفان الزركشي؛ ئال 
الشالعدد حكم إحدى وص لضبلها وأدص لحففلها هوأوص التحية 

لأحلهاءرى.وصع 
الشريعةأحكام تضط التي الكليات من الفقهية القواعد أن الثامنة؛ 

والشسهبنفليره النفلير يلحق أن الأحكام ل العدل أن ذلك وعلم، بعدل 
معالحكم ق له ومخالفته الفقهية، القواعل. دوروعمل وهدا بشسهه، 

ظالم.المعنى اتحاد 
كليةأصول الإنسان •ع يكون أن بد ^٠ ١١تيمية! ابن الإسلام شيخ قال 

ونمت،،كيفا الجزئيات يعرف، ثم وعدل بعلم ليتكلم الجزئيات إليها ترد 
الكليات،ي وفللم وجهل الجزئيات ل وجهل كذب ل محمى ؤإلأ 

ءذليم«لم.اد ففيتولد 
يقرب،مما تواعدواصحة على الفقهية الأحكام بناء أن التاسعة؛ 

مجنتوصل العلم لقواءال٠ صابهلتا الهلال_، كان كلما إذ ويسهله، العالم 
إلىوأوسع هدا من وأبعد بل الفرؤع، أحكام إدراك حسن إلى حلالها 

واوطاثرص؛\.)>(الأش.اْ 
\لم0\.الفقهة 

.٢٠٣/١٩)٣(٠ج٠وعاكارى



الممهيةلاقواعد اا|والر،ي 

الشريعة.أحكام عموم 
قالمتعددة المنتشرة الأمور صط ارفان الزركشي! قول وتقدم 

حكمإحدى وهي لضطها وأدعى لحففلها هوأوعى المتحدة القوانين 
بينيجمع أن له يد لا التعاليم أراد إذا والحكيم لأحلها، وصع التي العدد 

إليه((راا.تسكن وتفصيلي النفس، إليه تتشوف، إحمالى بيانيزت 
إذتضعلرب، أن الفتوى يضبهل مما الفقهية الةواءال. إعمال العاشرة؛ 

أوالجادة يوحد مما واحد، نز على يجليها الفقه قواعد على بناؤها 
التعارض.توهم ؤيدفع ؤيحسره، الخلاف ويقلل يقربها، 

أكثرحفنل عن تغتى امبقواءل.ْ الفقه صهل ءومن القرال! قال 
غيرهعند تناقضن ما عنده وانحل. الكليات،، ق لاندراجها الجزئيات، 

وتناسب«ر؟اب
منراقكم والا.ه! عن ينقله فيما والفلائر الأشباه ق بكي الوقال 

أدنىل يزل ها وماحن. للفرؤع الممارسة قليل بالقواعد، الئ، متمواحد 
ذهنهحمام أفؤخ قد ومداركها الفرؤع ق مستكثر أحر من وكم ائل، الم

حيران،وصار المارارك تللثح عليه كبل كلية، قاعدة عن غفل فيها 
عين«أم.رأى الأمر فترى الأمرين بين جمع العناية لمزيد اش وفقه ومن 

حمالبيان ق عقلتم أثر الفقهية القواعد لعالم عثرة: الحادية 
العفليمةمقاصدها من شيء ؛معرفة ا، أحكامهتعازاب وامالشريحة 

.وا-٦  ١٦٥/ الفقهية اماءاJ ز المثور )١( 
)أ(الخروق\/آ.

'مآ.)م(الأتماْوالفلارا/ا،



اوعلؤ،يا1دذ1ء 

متضطةالأحكام هده أن ؤإدراك الديعة، وأسرارها الجليلة وحكمها 
إيمانق يزيد بما حلل، ولا اصهلراب ولا فيها تعارض لا متوازنة 
بإسلامه.وعزته بربه علاقته به ويقوى دينه عفلمة له ؤيفلهر المؤمن 

أنوحلالها وحمالها وكمالها الشريعة محاسن ررمن الحديت قال 
لهاكلها وأمورها والمعاملات والعبادات والفروعية الأصولية أحكامها 
فروعها،وتنشر متفرقانيا، وتجمع ا أحكامهتفيط وقواعد، أصول 
والهدىوالصلاح، الحكمة على مبنية فهي أصولها، إلى وتردها 

ذلك((لاأصداد ونفى والخيروالعدل، والرحمة، 
الأحكامق الاتفاق مجال يبين الفقهية القواعد علم أن عشرة• الثانية 

أنكما الفقهي، التقعيد على الاتفاق ويسس، ^^٥، ٠١١لمذاهب ال 
المداهب،بين الأحكام ل الاختلاف سب تحدد الخلافية القواعد 

حلالمن فيها الماؤلر والوفاق'فتثرى الخلاف أمياب من القواعد فكانت، 
الفقهية.القواعد ق والمدام، العلماء أقوال بين المقارنة 

أدلةمن الفقهية القواعد على الشرعية الأحكام بناء أن ت عشرة الثالثة 
أمامورصوخها وثباما ومكان، زمان لكل الإمحلامية الشريعة صلاحية 

الأزمنةاحتلفت، مهما البشر لكل وعمومها التحدياتوالمتغيرات، كل 
والمسّتجدات.النوازل لكل الشريحة واستيعاب والثقافات، والأمكنة 

^جلاوأسككم\بحانه; سا ربنوصدق 
4مضء 

٦٠٦)\(\و1ض\ش\ضر0-ص 
الماء.سورة س  ٨٢آية من )٢( 



اومقء<دةقواءد 11اسص 

الفقهيةالقواعد فيه يصسف الررقا لمصهلض بكلام القول وأختم 
للمبادئرائما وتنويرا بارعثا تمويرأ القواعد هدم ق ررفإن ت فيقول 

وصبهل1االطرية، الكها وملأفاقها وكثما العامة الفقهية والمقررات 
وحدةالفرؤح هدْ من زمرة كل ل نبئن بضوابط العملية الأحأكام لفرؤع 

موضوعانيااحتلفت ؤإن ا تجمعهبرابطة اط الارتبووجهة اط المن

قدمشتتة فروعنا الفقهية الأحكام لبقيت القواعد هدم ولولا وأبواتيا، 
العللفيها وتبرز الأفكار ق -يا نمك أصول دون ظواهرها تتعارض 
ةالمقايطريق ا بيتهوتمهد التشريعية ا اتجاهانيوتحين الجامعة 

والجانة((لا،.

.Y٩٦٧/العام الفض اJاJحل ا



اافقؤ،يقإ1قواعد اسجي او1داء 

بجأسا 1ل0وبماوا 
الفقهيةتقلألأي0ات 

منواحد نمط على ليت وهى وتكاثرت، الفقهية القواعد تعدد 
والاتفاقوشمولها، ومعتها أخرى، لقاعدة وتيعيتها امتقلالها حهة 
الاعتبارات.من ذللث، وغير فيها والأخلاق عليها 

عالمكل روية وفق وتعددت للقواعد العالماء يمات تقتعل.دت وقد 
لالقواءدر١آ.

كالتالي!التقاميم أب، أن ظني وقب 
والشمولالسعة باعتبار الفقهية القواعد ام أقأولأ> 

ثلاثةإلى وأهميتها وشموب سعتها باعتبار الفقهية القواعد م تنق
أقسام!

اممرىاaكالية القواعد الأول! القسم 
بالشك،٠لايرول وٌال؛مين بمقاصدها® ®الأمور الخمس! القواعد وهي 
محكمة®.وءالحادة صرار® ولا ورالاصرر التيسير® تجاو_ا وررالمشقة 

هى!لأمور الكثرى الكلية بالقواعد العالماء وصفها وقد 

للديووالفقهيان والضوايط الكلمة القواعد الفقهية/ للقواعد العلماء يمات تقق نظر ي' 
الدراميةالمقدمة ، ٢٧صن الدومحمري للدكتور الفقهية القواعد ق الممغ ، ٧٢صن ثبير 

الدراسيةالمدمة ، ٢٨/ ١ اللقن لابن والظائر الأثباْ نممق الأزهري للمدكور 
الفقهيةالقواعن. منظومة شرح ٣، ٠ / ١ للحمنى القواعد كتاب لتحقيق الثعلأن للل.كتور 

.لالميدص٣١



اوغقء،دةلأفو|ءد اسمي الينآء ه  ٠٢ ؤ

وقعؤإن بيا، القول وعموم أصلها على العلماء من اتفاق محل أنيا — ١ 
وتطبيقاهفروعها بعض ق الاختلاف 

خاصةليست فهي الشريعة أحكام جميع ق وتهلبيقاتبما فروعها أن ٢— 
والأخلاقوالأداب والفقه العقيدة ق فروما اول تتنبل بالفقه، 

والسلوك.

الأبوابكل ق فروعبما فإل الفقهي، الممليق ق وشمولها سعتها ٣- 
لها•فرؤع من فقهي وباب يخلوكتاب أن يندر إذ جلها، أو الفقهية 

لكلوتناولها وشمولها لسعتها الكبرى اللكلية القواعد هذه أن - ٤ 
أفردتعمومها ق تدخل فواعد عنها وته_رع فإنه الشرعية أحكام 

والتأكيد.للاهتمام 
إلامواب ررلا مثل! قواعد عنها تقمع بمقاصدها(( ررالأمور فقاعية 

فيررالعبرة وقاعدة اللاففل(( نية على اللفثل ررمقاصد وقاعدة بنية(( 
والبازا((.بالألفامحل لا والعاق يالمقاصد الحقود 

قاعدةمنها! قواعد عتها تف-رع يالشلئ،(( لايزول واليقين وقاعدة 
وقاعدةالذ.مة(( براءة ررالأصل وقاعدة قدمه(( على يترك ررالقديم 
الحقلر((.العبادات ق ررالأصل 

أنبتقيسدها والمراد تقيا.ها، قواعد لها الكبرى الكلية القواعد أن ٥— 
لكلتناولها يفيد قد إطلاق فيها الكرى الكلية القاعدة صيغة تكون 

وهذهالإطلاق، هذا تقيد القاعدة فتأق القاعدة محل أوصاف 
منكثير ولذللث، للقاعدة، بالشروط تكون ما أشبه هى التقييدات 

المقيدة.القواعد من توخل. القواعد سروط 



٤٦٢٢٦^اوفقء|ية لاقوس الملهي البناء 
ممدهقاعدة هى أوغلت(( اطردت إذا العادة تعتمّ ررإنما همثلأقاعدة 

ررالعادةمحكمة((.الكرى الكلية القاعدة لإطلاق 

ولاصرر ارلأ لقاعدة مقيدة هى بمثله،، يزال لا ررالضرر قاعدة ومثلها 
صرار«.

تجلبلقاعدة)رالْشمة مجمدة بالشك(( تناط لا راالرخص ومثلها 
التيسير،(.

يكوماوالمراد لها، مخصمة قواعد الكبرى الكلية للقواعد أن آُ~ 
القاعدةتناول مع حكمها، من الصور يعص تخرج أنيا مخصصة 

عمومها.ق الصورة لهده الكرى الكلية 

القاعدةلعموم مخمحمة نية(( إلى ُحتاج لا ررالمحريح قاعدة فمثلأ 
؟(( بمقاصدها الأمور ر؛ الكرى الكلية 

الكالئةالقاعدة لعموم مخصصه يالمعاصي،، تناط لا الرخص وقاعدة 
التيسير،،.تجلب راالم>ث.قة الكرى 

الكليةالقاعدة لعموم مخصصة الءلارئاا عبرة؛العرف، ارلأ وقاعدة 
محكمة،،.رءالعادة الكرى 

الكليةالقواعد القسمالثاف: 
تهلييقاما.وكثير أيرها لعفليم كلية قواعد هي 

إهماله((،من أولى الكلام ررإعمال I قاعدة القواعد؛ هده ومن 
وأمثالها.بالضمان(( ررالخراج وقاعدة! ناع،، ررالتاح وقاعدة؛ 

الكبرى،صفة تعئل لم بانبما وخالفته كلية باما الأول القسم شاببمت 
بالخمس.الكرى العلماء عرفح حصر إذ 



المقهيةلاقواعد اسم البناء 

المقيئالخمس عدا فيما الكلية القواعد هي الكلية فالقواعد 
•الكبمرى الكلية ماة والم

كثيرق الكبمرى الكلية القواعد لمثاركتها كالئة القواعد هده ومميت 
وتناولالتطبيق، ق والسعة عليها، الاتفاق من المذكورة خصائصها من 

عليها،فرعية قواعد وبناء الفقه، غير الأخرى الشريعة لأحكام بعضها 
مخصصة.وقواعد مقيدة قواعد منها لكثير أنه كما 

تعذرتارإذا وقاعدة الخاكيد(( من أولى ررالتاسيس قاعدة فمثلا 
الكلامررإعمال قاعدة من متفرعتان قاعدتان المجاز،، إلى يصار الحقيقة 

له،،.مزإهما أولى 

لعموممخصصسة قاعدة يهمل،، الكلام إعمال تعدر ررإذا قاعدة بينما 
إهماله،،.هن أولى الكلام ررإعمال قاعدة 

سيئءملك رامن وقاعدة له،، حريم هو ما حكم له ررالحريم وقاعدة 
ناع،،ررالتابع قاعدة من متفرعتان قاعدتان ضرورته،، هومن ما ملك 

مقيدةقاعدة الخيؤع،، ق يشترط ما التاع ل يشترط ررلأ وقاعدة 
الخبؤع،،.على يتقدم لا ررالتاع قاعدة ومثلها ناح،، ءالتاع لقاعدة 

قاعدةمجن متفرعة قاعدة المقاصد،، قوط بقط نراالوسائل وقاعدة 
المقاصد،،.أحكام لها ررالومائل 

لقاعدةمميدة قاعدة ائل،، الوممن أفضل ررالمقاصد وقاعدة 
القاصد،،.أحاكام لها ررالوسائل 

الكبرىالكلية القواعد الخص أخواما الكلية القواعد هدم وتفارق 

بامرين؛



ا1مغءأيقاسمي ا1دذاء 

أصولهاالشريعة أحكام كل ق تعليقاما الخمس القواعد أن أولهما! 
كقاعدةهوكذلك ما فيها الكلية القواعد بينما والفرؤع، والعقيدة 
تهلبيقاباما — وهوأغلبها — وفيها  ١١إهماله من أولى الكلام ررإعمال 

.بالضمان١١والخراج وقاعدة تابع١١ ررالتابع كقاعدة الفقهية بالفرؤع خاصة 
القواعدمن الفقهي التعلييق ق أضيق الكلية القواعد أن وثانيهما! 

كبكل ق تعلبيقاما الكبرى الآكلية القواعد كانث فإذا ا3كرى، الكلية 
وأبوابكتب من كثير ق تهلبيقاتها تأق الكلية فالقواعد الفقه وأبواب 

كلها.لا وأغلبها الفقه 

حددهاأومن بعدد القواعد هد0 حضر من — بحثي وفق ~ أؤللع ولم 
باعيانها.بدكرها 

كالقواعدبتحديدها القواعد هده على الاتفاق عدم هدا سبب ولعل 
أوفيها القواعد بعض اندراج ق قائم فالخلاف الك؛رى الكلية الخص 

المغرى.القواعد ق كونها 

الصغرىالقواعد الثالث! م الف
ولاثمولأ أقل لأنها صغرى وهى بمضمونها، متقلة قواءلس وهى 

بالفقه،خاصة هي بل الشرعية، الأحكام أبواب جمع تطبيقاتها ق تتناول 
بيناتفاق محل ولبت، منها، أبواب ق محصورة الغالب ل وتكون 
الخلاف.فيها نصب، منها كثير بل العلماء 

•غالبين بوصفين اتمتط فإنها خلافية قواعد منها كثيرا ولأن 
صيغةق المذاهب، تتحد قد إذ واختلافها، الصياغات تعدد أولهما! 

أومذهبح لكل الصياغات تختلف، وقد اعتارها، ق اختلمت، ؤإن واحدة 
حكمها.من مايراْ وفق يصوغها إمام 


























































































































































































































































