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 املقدمة
الماً ورسوله  الًة وس نبيه وحبيبهوالصالة والسالم علع  ،رب العاملنياحلمد هلل   
 ين.حسان اىل يوم الدوالتابعني هلم إب حابه أه و  لوعلع قيان مبقامه، ييل

 أما بعد:
يف البناء الفقهي، والفكر أمهية ابرزة  وذالقواعد الفقهية علم ن أفال شك   

لكة الفقهية، وحصره لعدد كبري من اللآل  الفقهية املنوورة املتنمية ملا له من أمهية يف  ؛االجتهادي
  ياغةيف  السابقونماء اجتهد العل؛ لذلك ور الفقه يف سلك ذهيب واحد منتظم جيمعهايف حب

ضبط الفقه تلإىل زماننا اليوم، ء اجملتهدين والتابعني والفقها الصحابة رمرورًا بعص القواعد الفقهية
ا د الفروع، واملساعدة علع فهم مق له وتقننه، فاستخدموها عند التعليل والرتجيح حلفظ وأت

 .الشريعة اإلسالمية، ومناهج الفتوى
بو طاهر الدابس رمحه هللا تعاىل أمام  اغها: اإلومن أوائل من ، عد الفقهيةأتليف القوايف  فشرعوا

يف  ‘  أبو احلسن الكرخياإلمام : ليناإوو لت قواعده أّلف إال أنه مل تصلنا قواعده، وإمنا أول من 
مؤلفه بعض القواعد األ ولية إال أنه ال ينكر أحد أن  وإن كان قد ضمنكتابه "أ ول الكرخي" 

 –ومل أجد ‘ أيب حنيفة رخي حوت مجلة من القواعد الفقهية اليت عليها مدار فقه اإلمام أ ول الك
 واوسار اتبعه العلماء مث ، ‘مؤلفًا يف القواعد الفقهية أقدم من مؤلف الكرخي  -حسب اطالعي

؛ يهامجع القواعد والتخريج عليها وبينوا أمهيتها واحلاجة املاسة إلوبذلوا جهودا كبرية يف  هعلع سري 
الفقيه علع مأخذ الفقه علع ما كان  تطلعقواعد مهمة : : يف قواعد الفقه‘ ابن رجب لذلك يقول

 .عنه قد تغيب وتنظم له منوور املسائل يف سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد
 ،ك مهماً دراسة القواعد الفقهية ليست غاية يف ذاهتا، حىت وإن كان ذلأن  وقد نبه العلماء علع

وإمنا الغاية من ذلك التو ل إىل معرفة حكم هللا تعاىل يف الوقائع اليت تواجه اإلنسان يف حياته، 
وهذه الغاية األساسية إمنا حتققها القواعد الفقهية مع غريها  وحيتاج إىل معرفة موقف الشرع منها،

علع فهم  ل تعني كذلك، فهي كما تعني املفيت والقاضي علع استحضار احكام املسائاألدلةمن 
مقا د الشريعة اليت حتولت إىل منارات هدى تتسم بقوانني وقواعد حيث املرونة والسعة والتكيف 
مع كل جديد، وهي املميزات اليت جعلت هذه الشريعة قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، تواجه 

 ور البشري وتتصدى حلوادث ال معد هلا.التط
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لعلوم الشرعية ليكون طالب العلم علع مري لكتابة سلسلة مبادئ اوقد شرح هللا  دري ويسر أ
دراية فيما يشرع فيه من علوم الشريعة، فكتبت كتابني من هذه السلسة املباركة )مبادئ علم 

فأفدت من مؤلفات العلماء قدمياً وهذا اثلوها،  القواعد األ ولية، ومبادئ علم أ ول الفقه(
تطّور القواعد الفقهّية ، و  دقي  ل بورنود الفقهية: للدكتور دمد وحديوًا ومنها: موسوعة القواع

للدكتور دمد املرعشلي، وغريها سائاًل املوىل عز  من ظاهرة إىل علم وأثر ذلك يف الفقه اإلسالمي
 جزى نبياً عن أمته.  وجل ملن أفادوين مبؤلفاهتم وتوجيهاهتم خري ما

 هتقدَّم فيما توّفق فإنْ  املقصد، إىل للو ول قيتوطا يجهد قصارى تبذل قدويف اخلتام فإين 
 ابلقصور، اعرتف بل الكمال، أدعي ال ذلك ومع وكرمه، وفضِله -وجلّ  عزّ -هللا من فبتوفيق
 يعرتيه أن بدّ  ال اإلنسانو  اجلالل، ذي لغري دال   فالكمال الغفور، العفوّ  إىل االفتقار يد وأبسط
  .السيئات يذهنب احلسناتِ  وإنّ  النسيان، دلّ  فهو ومكان، زمان كلّ   يف نقصان،
 وأنْ  إليه، نصبو ما حتقيق يف والتوفيق أقوالنا، يف والّسداد أعمالنا، يف اإلخالصأسأل تعاىل وهللا 
 الوكيل، ونعم حسبُنا فهو مني،املسل به ينفع وأنْ  ،اليسري ويعفو عن الزلل والتقصري هذا يتقّبل
 . أمجعني و حبه  له وعلع دمد   سّيدحم علع هللا و لع العاملني، ربَّ  هلل احلمد أن دعواحم و خر
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 املبدأ األول

 القواعد الفقهيةحدُّ  
 للقواعد الفقهية تعريفان:

 مركبة من جزأين: األول: ابعتبارها 
 لقاعدة أطالقات ومعان عدة عند أهل اللغة القواعد: مجع مفرده قاعدة، والستعمال لفظ ا

 منها: 
ائم كل شيء كقواعد اإلسالم وقواعد البيت وغريها، وقواعد البناء: القواعد دعاألساس: و  – 2

َك أَْنَت َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلب َْيِت َوِإْْسَاِعيُل َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنَّ  ﴿، قال تعاىل: (1)أساسه
واألس: الشيء الوطيد الوابت، ، (3)ع علع قواعدموجت، والقاعدة أ ل األس، (2)﴾ السَِّميُع اْلَعِليمُ 

 .(4)ومجعه أسس، والقواعد األساس، وقواعد البيت أساسه
األ ل: هو أسفل كل شيء، ومنه قواعد اهلودج: وهي خشبات أربع معرتضة يف أسفله  – 1

قواعد ها، وقواعد السحاب: أ وهلا املعرتضة يف  فاق السماء ُشبِّهت بتُ رَّكب عيدان اهلودج في
  (.5)البناء

، وقعدت عن ااملرأة املسنة: وامرأة قاعدة، إن أرادت القعود، وقعدت عن احليض: انقطع عنه – 3
ِت اَل يَ ْرجُ  ﴿الزوج:  ربت، واجلمع قواعد ويف التنزيل:   (6) ﴾ وَن ِنَكاًحاَواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ
  (.7)هن اللواِت قعدن عن الزواج قال الزجاج رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية:

مما سبق من التعريفات اليت ذكرهتا يتبني أن أقرب املعاين للقاعدة هو املعىن االول وهو األساس، 
  (.1)ألَن األحكام تُبىن عليه، كما يُبىن اجلدار علع األساس

                                                             
 .976( ينظر: مفردات ألفاظ القر ن 1)
 (. 217( البقرة: من اآلية )2)
 .2/1126( ينظر: اتج العروس 3)
  .3/357، لسان العرب 2/21( ينظر: معجم مقاييس اللغة 4)
 . 3/357، لسان العرب 5/226، معجم مقاييس اللغة: 235 – 2/252( ينظر: هتذيب اللغة: مادة )قعد( 5)
 (. 92نور: من اآلية )( ال6)
 . 1/53( ينظر: معاين القر ن وإعرابه للزجاج 7)
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 ًا: القاعدة اصطالح 
 دت ومن هذه التعريفات:أما مفهوم القاعدة: فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعد 
عرفها اجلرجاين واالمام املناوي رمحهما هللا أبهنا: ))قضية كلية منطبقة علع مجيع   -2

 .(2)جزئياهتا((
وعرفها أبو البقاء الكفوي رمحه هللا أبهنا: ))قضية كلية من حيث اشتماهلا ابلقوة علع  -1

 .(3)أحكام جزئيات موضوعها((
 .(4)زئياته(())األمر الكلي املنطبق علع مجيع جوعرفها الفيومي رمحه هللا أبهنا:  -3

ويالحظ علع هذه التعاريف أبهنا تتفق يف املعىن اال طالحي فإهنم عربوا عنها ابلقضية، واالمر 
علع وجه احلقيقة للقاعدة، وأهنا  الكلي وغريها، والتعبري ابلقضية أوىل؛ لتناوهلا مجيع أركان املعّرف

ر يع أفرادها حبيث ال رخرج عنها فرد، وإذا كان هنا  شاذ أو حمدقضية كلية ينطبق حكمها علع مج
خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر ال حكم له، وال ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر القول 

 د الناس.أبنه "ما من قاعدة إال وهلا شواذ" حىت أ بح قاعدة عن
علم قواعد، فهنا  قواعد أ ولية وحنوية  كما وأن هذه التعريفات عامة يف مجيع العلوم، فإن لكل

: ))مل يكتف القرايف، بتقعيد القواعد الفقهية بل تّعداها إىل تقعيد ها؛ لذلك قيلوقانونية وغري 
عملية االجتهاد  القواعد األ ولية واملقا دية، واللغوية واملنطقية وتفعيل هذه القواعد يف

  .(5)واالستنباط((
ق علع مجيع جزئياته، كقول النحاة: املبتدأ د اجلميع هي: أمر كلي ينطبفالقاعدة عامة إال اهنا عن

 .مرفوع، وقول األ وليني النهي للتحرمي
له معان أساسية ثالثة هي: الفهُم, والعلم ابلشيء, والفقه لغة  ،الفقهية: نسبة إىل الفقه -أ

 »: ومنه قوله تعاىللذكاء, تقول: فقه الرجل، ابلكسر وفالن ال يفقه وأفقهتك الشيء والفطنة وا
                                                                                                                                                                             

= 
 . 27قاعدة ال مساغ لالجتهاد مع النص للدكتور محد الصاعدي ( ينظر: 1)
 .2/596، التوقيف علع مهمات التعاريف 126( التعريفات 2)
 . 2259( الكليات أليب البقاء الكفوي، 3)
 .،722( املصباح املنري للقيومي، 4)
 .2/11، سلسلة فقهاء النهوض 1/66( األيوبيون بعد  الح الدين 5)
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 لع هللا عليه ومنه قوله  (1) ﴾ َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإالَّ ُيَسبُِّح حبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ ﴿ 
، كل ذلك مبعىن الفهم مث خص به علم الشريعة، (2): "من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين"وسلم

 .(3)واملشتغل به فقيه
 .(4)ها التفصيلية((ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلت ويف اال طالح: ))الفقه: العلم

  :تعريف القواعد الفقهية ابعتباره علماً الثاين: 
فقد عرف بتعريفات كورية منها ما عرف به الدكتور علي الندوي أبهنا: ))حكم شرعي يف قضية 

 .  (5)أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل حتتها((
الكلية ولذلك يقول  أن القواعد الفقهية متسمة بصفة األغلبية ال ومن هذا التعريف يتضح
لفقهاء غريها عند النحاة واأل وليني إذ هي عند الفقهاء حكم أكوري ال  احلموي: ))القاعدة عند ا

 .(6)كلي ينطبق علع أكور جزئياته لتعرف أحكامها منه((

                                                             
   .٤٤اء من اآلية رقم: ( سورة اإلسر 1)
 حيح مسلم:  (،72، رقم: )2/36(  حيح البخاري: كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين، 2)

 (.1139، رقم: )3/61الزكاة، ابب النهي عن املسألة، 
 .1/966، مادة فقه، املعجم الوسيط 9/1113الصحاح  ( ينظر:3)
 .52لع األ ول: ( التمهيد يف ختريج الفروع ع4)
 .13القواعد الفقهية للندوي: (5)
 .2/52( غمز عيون البصائر 6)
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 من مسائل ادخل حتتهيأحكام ما  اُتعرف هب ةكلي  ةفقهي قضية والذي أراه وهللا أعلم أهنا:
 . لفةختاملبوا  األ

 فقلت:
القضية لغًة: من القضاء وهو احلكم والفصل، وْسيت قضية الشتماهلا علع  ؛ ألن(قضية)  -

 احلكم وهو أبرز عنا رها؛ إذ هي تتكون من ثالثة عنا ر: دكوم به، ودكوم عليه، وحكم.
النفي إطالق علع سلبًا أو إجياابً، فالتعريف هبا  ويراد ابلقضية ا طالحًا: إسناد أمر إىل  خر 

 ثبات، والقاعدة الفقهية تستعمل فيهما علع حدّ  سواء. واإل
( لتمييز هذه القواعد عن غريها من العلوم األخرى كالقواعد الكلية يف النحو ة)فقهي -

  وغريه.
من القواعد  لة معينة فهي ليستأهية اخلا ة مبسق( إلخراج االحكام اجلزئية الفة)كلي -

عدة بذاته كلي، وإمنا األغلبية واألكورية أغلبية؛ ألن لفظ القا وعدلت عن القول أبهنا:الفقهية، 
حبسب اجلزئيات الداخلة حتت القاعدة، فمواًل: اليقني ال يزول ابلشك، فاليقني حكم كلي وليس 

فباَن أن ما يذكر  لشك،حكمًا جزئيًا، فال يقبل فيه القول: إن أغلب اليقني أو أكوره ال يزول اب
، اضافة إىل أن النادر والشاذ ال حكم هلماو  هو حمدر وشاذ، الفات ألي قاعدةن استوناءات أو خمم

 .يف ذاته عدم دخول بعض املسائل يف القاعدة ال يدل علع أن حكم القاعدة ليس بكلي
أن القواعد فيه اشارة إىل ما سأرجحه من  (من مسائل ادخل حتتهيُتعرف به أحكام ما ) -

 لشرعية.يها يف استنباط األحكام الفقهية من النصوص االفقهية الكلية ميكن االستناد إل
( لتمييز القواعد عن الضوابط، فالضوابط مجع لشتات مسائل من ابب ختلفةاملبواب )األ -

 واحد ، خبالف القواعد فهي من أبواب متعددة.
ة:   مهمَّ

جود او اغلبيتها، فمن نظر إىل القاعدة ابعتبار و اختالف العلماء يف كلية القاعدة إن  
ة أغلبية، ومن نظر إىل أن االستوناءات ال تؤثر يف كليتها االستوناءات فيها قال أن القاعدة الفقهي

 قال هي كلية.
 والراجح أهنا كلية لألمور االتية: -
 ملا قدمُت يف الكالم عن قيد كلية. -
كر ذلك ابن النجار، وخروجها عن هذا إن األ ل يف القواعد أن تكون كلية كما ذ  -

 األخرى من ابقي العلوم إذ هي كلية. كو  فيه، فنقيس القاعدة الفقهية علع القواعداأل ل مش
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 ..إن الشريعة اإلسالمية جاءت ابعتبار الغالب األكور مكان الكلي املطرد -
العقلي، والعموم  إن املعترب يف عموم القاعدة كما قال الشاطيب هو العموم العادي ال العموم

، فإذا وجد من 25ن لف بعض اجلزئيات، فالبلوغ مواًل يكون عند سالعادي ال يقدح يف كليته خت
حد، فإن ذلك ال رخرم القاعدة، أما العموم العقلي فتنقدح كليته ولو ختلف فرد وا 25مل يبلغ عند 

ملوانع، فإّن وجودها ال يقدح ولو سلم أبّن هذه املستونيات قد توافرت فيها الشروط، وانتفت عنها ا
يف الشريعة اعتبار العام القطعي؛ ألّن دة بعد ثبوهتا؛ ألّن )الغالب األكوري معترب يف كلّية القاع

 .(1)املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كّلي يعارض هذا الكّلي الوابت(
القاعدة  املستونيات اخلارجة عن القواعد الفقهية قد يكون خروجها لعدم انطباق شروط -

توناة داخلة يف  لنا وجه دخوهلا، وقد تكون هذه الفروع املسعليها، وقد تكون داخلة لكن مل يتبني
ملستونيات استوين إال ويدخل حتت قاعدة أخرى، فاقاعدة أخرى، وعلع هذا نقول: ما من فرع 

قدها شرطا اليت يوردها الفقهاء علع قاعدة من القواعد، مل تكن دخلت حتت القاعدة أ اًل، لف
 .(2)نع، وعلع هذا فهي مندرجة حتت قاعدة أخرىمن الشروط، أو وجود مانع من املوا

                                                             
 .1/53املوافقات شرح دراز  (1)
، 2/222لفقهية من املغين ، القواعد ا23قاعدة اليقني ال يزول ابلشك للباحسني  ،51-1/53 ينظر: املوافقات (2)

 . 2/11موسوعة القواعد الفقهية 
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  املبدأ الثاين

 الفقهيةموضوع علم القواعد 
ن التمايز بني العلوم ال يكون إال ابلتعرف علع موضوعاهتا؛ لذا فانه جيب ان يكون لكل إ 

هو الشيء الذي يبحث يف  :كل علم  (1)علم موضوع ودائرة يتحر  فيها ذلك العلم، وموضوع
هو فعل املكلف من حيث ما يوبت له من  :علم الفقهعن عوارضه الذاتية؛ فموضوع ذلك العلم 

األحكام الشرعية، فالفقيه يبحث يف بيع املكلف وإجارته ورهنه وتوكيله و الته و ومه وحّجه 
هو الدليل  :وع علم أ ول الفقهوموضوغريها ملعرفة احلكم الشرعي يف كل فعل من هذه األفعال، 

حكام الكلية، فاأل و ي يبحث يف القياس وحجيته، من حيث ما يوبت به من األالشرعي الكلي 
 ...والعام وما يقيده، واألمر وما يدل عليه وهكذا

 فموضوع علم هذه القواعد: هو ما تشاَبَه من املسائِل واألحكاِم الفقهيَّة، وما يربُط كلَّ  
 تنباُط الفروِع الفقهية من أدلتها.، أما "أ ول الفقه": فينبين عليه اسهبة منهاجمموعة متشا

 معرفة أقسامها من حيويات منها:  فموضوع القواعد الفقهية: 
 أواًل: من حيث االصالة والتبعية، فهي تنقسم إىل قسمني:

القواعد اخلمس اعد أ لية: وهي اليت ال تكون خادمًة لغريها بل تعد أ اًل مستقاًل ك( قو 2
 الكربى.

عدة أكرب منها، أو تكون قيدًا أو شرطًا يف قاعدة ليت تكون متفرعة من قا( قواعد تبعية: وهي ا1
 أخرى، وهذه التبعية علع وجهني:

الوجه األول: أن تكون القاعدة مندرجة حتت قاعدة أكرب منها، مول قاعدة )اليقني ال يزول 
)األ ل يف ما كان علع ما كان(، و)األ ل براءة الذمة(، وابلشك( يندرج حتتها: )األ ل بقاء 
دث إىل أقرب أوقاته(، و)األ ل يف الكالم احلقيقة(، األمور العدم(، و)األ ل إضافة احلا

 و)األ ل يف األشياء اإلابحة(، و)األ ل يف األبضاع التحرمي(.

                                                             
ث فيه عن عوارضه الذاتية، أي االمر الذي يبحث فيه العلم عما يتعلق به من امور تعرض له ( املوضوع: هو ما يبح1)

ا او جبزء أي تتعلق به تعلقا ذاتياً، ويقصد ابلعوارض ما يعرض للذات أي يتعلق هبا وحيمل عليها سواء تعلق هبا كله
 منها، ويقصد ابلذاتية: أي اخراج ما يلحق ابلذات المر خارج عنها. 
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دة )الضرر ال يزال ابلضرر(، الوجه الواين: أن تكون القاعدة قيدًا أو شرطًا يف قاعدة أخرى كقاع
 ن واحد لقاعدة: )الضرر يزال(.هي قيد وشرط يف  

وكذلك قاعدة )إمنا تعترب العادة إذا اطَّردت أو غلبت(، فهي تعرب عن شرط من شروط اعتبار 
 العرف الوارد يف قاعدة )العادة دكمة(.

 اثنيًا: من حيث الشمول وعدمه، فهي تنقسم إىل ثالثة أقسام:
 نها ابب، وهي القواعد اخلمس الكربى.عد تشمل فروعاً من أبواب كورية وقل ما رخلو م( قوا2
( قواعد تشمل فروعًا من أبواب متعددة إال أهنا أقل مشواًل من سابقتها، وذلك مول قاعدة )إذا 1

 اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام(، وقاعدة )إعمال الكالم أوىل من إمهاله(.
 ل ال يشغل(، و)املكرب ال يكرب(.عاً قليلة مقارنًة بغريها، مول قاعدة )املشغو ( قواعد تشمل فرو 3

 اثلثًا: من حيث االتفاق عليها واالختالف فيها، فهي تنقسم إىل قسمني: 
 ( قواعد متفق عليها، وهي:2
قواعد متفق عليها بني مجيع املذاهب: القواعد اخلمس الكربى، واخلالف بينهم يف مدى اندراج  -أ
 ق.لفرع حتت القاعدة وإال فأ ل القاعدة دل اتفاا
قواعد متفق عليها داخل املذهب الواحد بغض النظر عن ابقي املذاهب: مول قاعدة )جواز  -ب

البيع يتبع الضمان(، فكل ما كان مضموحًم ابإلتالف جاز بيعه، وما مل يكن مضموحًم ابإلتالف مل 
 فية بغض النظر عن غريهم.جيز بيعه، هذه قاعدة متفق عليها عند احلن

 ، وهي:( قواعد خمتلف فيها1
قواعد خمتلف فيها بني أكور من مذهب، مول قاعدة )حقوق العباد علع الفور( عند املالكية  -أ

 والشافعية خالفاً للحنفية.
قواعد خمتلف فيها داخل املذهب الواحد، مول قاعدة )النادر هل يلحق جبنسه أو بنفسه؟(،  -ب

)الواجب ابلنذر، هل يلحق  خالفية داخل مذهب الشافعية واحلنابلة، وقاعدةفهذه قاعدة 
 ابملندوب؟( قاعدة خالفية عند الشافعية واحلنابلة.ابلواجب ابلشرع أو 

واأل ل يف ذلك أن أي قاعدة أتِت بصيغة استفهامية فهي قاعدة خالفية سواء كانت خالفية بني 
 املذاهب أو داخل املذهب الواحد.
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  أ الثالثاملبد

 القواعد الفقهيةمثرة تعلم 
من أجل اإلبداعات العقلية اليت أنتجتها عقول الفقهاء، وهي لفقهية واعد اإن الق  

من جوامع الكلم املعرب عن الفكر الفقهي، فصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت جمرى األموال 
نون الوضعي أيضاً، فكوري منها يعرب يف شهرهتا ودالالهتا يف عامل الفقه اإلسالمي، بل يف عامل القا

ألهنا مثرات فكر عد ي وعقلي، ذات  حقوقية معتربة ومقررة لدى القانونيني أنفسهم؛عن مبادئ 
 .(1)قيم اثبتة يف ميزان التشريع والتعامل واحلقوق والقضاء

وما دامت هنا  وقائع وأحداث وتصرفات إنسانية متجددة فان القواعد الفقهية تبقع قائمة 
 يف معرفة حكم هللا عز وجل فيها، حىت يستمروامستمرة ال تنقطع، حيتاج القضاة واملفتون إىل 

فعلها أو يكفوا عنه، وقد تكون احلاجة إىل هذه القواعد يف عصرحم أكور ضرورة؛ ألن عجلة احلياة 
 يراد معرفة تسري بسرعة كبرية، مما أنتج كوريًا من  ور املعامالت والنظم االجتماعية اجلديدة اليت

دة من ث أن يتعرف علع احلكم الشرعي يف الصورة اجلديحكم الشارع فيها، وال ميكن لباح
 القضااي املتعلقة واستنباط األحكام إال ابستعمال األ ول واملرتكزات اليت منها القواعد الفقهية.

لغاية من ذلك فدراسة القواعد الفقهية ليست غاية يف ذاهتا، حىت وإن كان ذلك مهمًا وإمنا ا
حيتاج إىل معرفة موقف  يف الوقائع اليت تواجه اإلنسان يف حياته، و التو ل إىل معرفة حكم هللا تعاىل

 الشرع منها،وهذه الغاية األساسية إمنا حتققها القواعد الفقهية مع غريها من األدلة. 
 وميكنين امجال مثرة تعلم القواعد الفقهية:

 ن خالل تنمية جتمع بني املتشاهبات وتفرق بني املختلفات وم تنمية امللكة الفقهية؛ ألهنا
 ث الفقهية للوقائع والنوازل.هذه امللكة ميكن استنباط احلواد

  السهولة يف معرفة أحكام الوقائع احلادثة اليت ال نص فيها وإمكان اإلحاطة ابلفروع
 اباملنتشرة يف أقرب وقت وأسهل طريق علع وجه يؤمن معه التشويش واالضطر 

  َُسهل استذكار حكم تلك املسائل مبجرد تذكرضبط الفروع اجلزئية يف قاعدة واحدة، مما ي 
 القاعدة، ويف ذلك استغناء عن حفظ أكور الفروع الندراجها حتت القواعد الكلية اجلامعة.

                                                             
 .26ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا  (1)
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 تشابه أو  دراسة الفقه بقواعده فيه ضبط للفروع املتشاهبة وإزالة ما قد يكون بينها من
 لنشوء التناقض واالضطراب.ما دراسة الفروع جمردة عن قواعدها فهو مدعاة تناقض، أ

  علم القواعد الفقهية يتيح لغري املتخصصني يف الشريعة االطالع علع األحكام الشرعية
 بشكل سهل ميسر.
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 املبدأ الرابع

 القواعد الفقهيةفضل تعلم 
يد كما شهد به  لع هللا عليه إن االنشغال بعلم القواعد من أشرف العلوم بعد علم التوح 

التفقه يف الفروع احملتاج  :ومعىن ذلك ((من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين)) :وسلم حيث قال
م إىل  خر الزمان عسري جدًا إذ التفقه ابلفروع من بعوته  لع هللا عليه وسل ؛وابلقواعد ،إليها
كما قيل ان الفروع الفقهية قد بلغت مليون ن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما ال رخفع، و إحيث 
ر، لكن التفقه ببعض الفروع واإلحاطة ابلقواعد ئيت ألف مسألة واالحاطة هبا أمر يف غاية العسوما

 ذكر مثرة القواعد الفقهية يتبني فضلها وأمهيتها، فهي:  يفمما سبق ومن هذا و  هو األ ل يف ذلك،
 قال القرايف رمحه هللا يف مقدمة وأحكامهاهبا علع استحضار الفروع الفقهية  تعني ,
وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه وتتضح ))فروق: ال

له مناهج الفتوى ومن أخد الفروع اجلزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع 
ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ  واضطربت واحتاج إىل حفظ جزئيات ال تتناهع , ومن

بن رجب اوقال ، (1)((رب عند غريهيات الندراجها يف الكليات وتناسب عنده ما تضاأكور اجلزئ
الفقيه علع مأخذ الفقه علع ما كان عنه قد تغيب  تطلعقواعد مهمة : ))رمحه هللا يف قواعد الفقه

 ابنوقال ((، د وتقرب عليه كل متباعدوتنظم له منوور املسائل يف سلك واحد وتقيد له الشوار 
القواعد مفيدة لطالب العلم وهنا  من طلبة العلم من يهتم حبفظ : ))يف منظومتهمحه هللا عويمني ر 

اجلزئيات دون القواعد فتجد أن عنده قصورًا عظيمًا إذا جاءته مسألة خارجة عما كان حيفظ 
جزئيات املسائل إىل أ وهلا وينتفع انتفاعاً توقف ال يعرف كيف يصرفها ألنه ليس عنده قاعدة يرد 

  :وقال العالمة العويمني رمحه هللا يف منظومته((، ظيماً ع
 وبعد فالعلم حبور زاخرة ...لن يبلغ الكادح فيه  خره
 لكن يف أ وله تسهياًل ...لنيله فاحرص جتد سبيالً 

  وال ...فمن تفته حيرم الو  والاغتنم القواعد اال
 عنه إمام هو ما عرّب  تشتتلصيانتها من الضياع وال ُمنّسقمجعها يف قالب ضبط الفروع و ت 

ي، عقد ثهذه القواعد يف  خر كتابه الغيا  يلأاحلرمني اجلويين رمحه هللا يف هذا الباب حيث قام بت
                                                             

 . 2/3الفروق للقرايف  (1)
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إن املقصود الكلي يف هذه ))مبوضوع القواعد الفقهية حيث يقول:  فيه فصاًل مستقاًل دكماً يتعلق
من  سّ ، واألالّرحا نزل منزلة القطب منكر يف كل أ ل من أ ول الشريعة قاعدة تذ ن ة أناملرتب

ترتيب هذه الصناعة وتوجيه (، و 1(()اجلميع التفاريع واليها انصراف منشأاملبىن، ونوضح أهنا 
ترتيب الشرائع، حيث سار  يف كتابه بدائع الصنائع يف رمحه هللااساين ك عنهما الحكمتها قد عرّب 

وظهرت براعته يف إبراز القواعد يف مواطن كورية   شرحه علع هنج قومي يف ربط الفروع أب وهلا،يف
الغرض األ لي واملقصود الكلي من ))يف مقدمة كتابه بقوله.  من الكتاب، وهو ما عرب عنه

وتفهيمه  فن من فنون العلم هو تيسري سبيل الو ول إىل املطلوب علع الطالبني التصنيف يف كل
ح وتوجيه احلكمة وهو التصفّ  برتتيب تقتضيه الصناعة  إفهام املقتبسني، وال يلتئم هذا املراد إالإىل
قواعدها وأ وهلا ليكون أسرع فهمًا وأسهل ضبطاً،  سام املسائل وفصوهلا وخترجيها علعأقعن 

 .(2)((ائدةفال وأيسر حفظاً فتكور
 قواعد  :بن رجب رمحه هللااقال  هاعلياليت ال نص احلوادث املستجدة سهل معرفة أحكام ت

قه علع ما كان عنه قد تغيب وتنظم له منوور املسائل يف سلك لفقيه علع مأخذ الفمهمة تطلع ا
اعلم أن فن األشباه )وقال السيوطي رمحه هللا: )، (3)واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد

كه، ومآخذه، وأسراره، ويتمهر يف فهمه والنظائر فن عظيم، به يطلع علع حقائق الفقه ومدار 
ام املسائل اليت ليست مبسطورة، ره، ويقتدر علع اإلحلاق والتخريج، ومعرفة أحكواستحضا

واحلوادث والوقائع اليت ال تنقضي علع ممر الزمان، وهلذا قال بعض أ حابنا: الفقه معرفة 
 .(5)((ه إىل درجة االجتهاد)وهبا يرتقي الفقي: )يم رمحه هللا، وقال ابن جن(4)((النظائر

 

                                                             
 .135-131الغياثي للجويين ( 1)
 .2/1( بدائع الصنائع 2)
 .32قواعد الفقه ( 3)
 .9األشباه والنظائر للسيوطي  (4)
 .9النظائر البن جنيم األشباه و  (5)
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 اخلامساملبدأ 

 بة القواعد الفقهية إىل علوم الشريعةسن
 
ميتاز عن غريه من العلوم من حيث اهلدف واملوضوع  ألنهقائم بذاته  علم الفقهيةن علم القواعد إ

عادة تشكيل لفقه حياول الخادم  ألنهواملسائل وغريها، اال انه ال ميكن الفصل التام بينه وبني الفقه 
 ةالفقهي املسائلقواعد قانونية موجزة تستخدم كآلة لضبط  علم الفقه من خالل تقعيده علع شكل

 .ابأل لفالعالقة بينهما عالقة الفرع 
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 املبدأ السادس

 القواعد الفقهية واضع
ايت إن حتديد واضع معني لعلم القواعد الفقهية غري ممكن؛ لوجودها منذ الصدر األول، فبعض اآل

رج يف ة جتلب التيسري( مستمدة من مجيع  ايت رفع احلتعترب مبوابة قواعد فقهية كقاعدة: )املشق
ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَ  ﴿ القر ن الكرمي، كقوله تعاىل:   .[9]املائدة:  ﴾ ج  َما يُرِيُد اَّللَّ

وبعض ما ورد يف السنة: كقاعدة: )الضرر يزال( مستمدة من قوله  لع هللا عليه وسلم: )ال ضرر 
 وال ضرار(.

قاعدة: )كل شيء  أجازه املال فليس بطالق( عض ما ورد من أقوال الصحابة رضي هللا عنهم، كوب
 ية عن ابن عباس رضي هللا عنه.مرو 

وبعض ما ورد من أقوال التابعني: كقول إبراهيم النخعي: )كل فرقة  كانت من ِقَبل الرجل فهي 
 طالق(.

ينسب إىل ساكت قول(، وقول دمد بن وكذلك أقوال األئمة اجملتهدين: كقول الشافعي: )ال 
 باين: )األجر والضمان ال جيتمعان(.احلسن الشي

لكن أول من تصدى هلذا العلم ومجعه وو لت شهرته إلينا هو اإلمام احلنفي أبو طاهر الدابس  
أن بعض أئمة  (1)كما ذكر ذلك السيوطي رمحه هللا بقوله: "حكع القاضي أبو سعيد اهلروي

النهر رد مجيع مذهب أيب  ية مبا وراءإمام احلنف (2)لغة أن اإلمام أاب طاهر الدابساحلنفية هبراة ب
حنيفة إىل سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرًا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد 
مبسجده بعد أن رخرج الناس منه فالتف اهلروي حبصري وخرج الناس وأغلق أبو طاهر املسجد وسرد 

بو طاهر فضربه وأخرج من املسجد مث ك القواعد سبعًا فحصلت للهروي سعلة فأحس به أمن تل
فيه بد ذلك لعله كان يف دور التنقيح والتصحيح فلم يرد أن يظهرها إال بعد ذلك فرجع مل يكررها 

                                                             
رحل إىل أيب طاهر، ونقل عنه بعض هذه  ه ( من أهل هراة قد366( هو دمد بن أمحد بن أيب يوسف )ت1)

 .7القواعد، ومنها اخلمس الكربى األساسية. ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي 
ًا وخربة يف الرواايت، من أقران ( هو اإلمام أبو طاهر دمد بن دمد الدابس إمام أهل الرأي يف العراق: حفظ2)

كل ليلة تلك القواعد مبسجده بعد انصراف الناس. تويف مبكة املكرمة، الكرخي، و ي القضاء ابلشام، وكان ضريراً، يكرر  
 (.267وترمجته يف الفوائد البهية للكنوي الصفحة )
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فلما بلغ القاضي حسينًا ذلك رد مجيع  :اهلروي إىل أ حابه وتال تلك السبع قال القاضي أبو سعيد
، والوالوة: الوانية: املشقة جتلب التيسري ،ال يزول ابلشكاليقني  :ذهب الشافعي إىل أربع قواعد األوىلم

 الضرر يزال، الرابعة: العادة دكمة.
مذهب أيب حنيفة رمحه هللا يف سبع عشرة قاعدة كلية مث بعده أبو  فجمع ابو طاهر الدابس أهم قواعد

قد أخذ القواعد  يف أ وله, والظاهر أن الكرخي -اإلمام الدابس الذي هو من أقران-احلسن الكرخي 
وأضاف إليها فقد جاءت جمموعة الكرخي أبربعني قاعدة, وقد قلت فيه: اليت مجعها أبو طاهر الدابس 

وإن كان قد ضمنها بعض القواعد األ ولية إال ‘ ))ومن أوائل من أّلف فيها: اإلمام أبو احلسن الكرخي 
ية اليت عليها مدار فقه اإلمام أيب حد أن أ ول الكرخي حوت مجلة من القواعد الفقهأنه ال ينكر أ

، مث اتبعه ‘مؤلفًا يف القواعد الفقهية أقدم من مؤلف الكرخي  -حسب اطالعي –مل أجد و ‘ حنيفة 
اجة وساروا علع سريه وبذلوا جهودا كبرية يف مجع القواعد والتخريج عليها وبينوا أمهيتها واحلالعلماء 

 (1) ((املاسة إليها
ي هم األسبق بوضع هذه القواعد، خصو ًا لتوسعهم يف فقهاء املذهب احلنف ويف هذا دليل علع أن

مث جاء بعد الكرخي القاضي حسني املروزي الشافعي الذي أرجع مذهب الشافعي إىل اربع الفروع، 
كتابه أ ول الفتيا، مث جاء اإلمام   ه (392)ت (2)مث ألف اإلمام دمد بن حارث اخلشين املالكيقواعد، 

ه ( فوضع كتابه أتسيس النظر وضمنه طائفة من 132)ت( 3)بد هللا بن عمر أبو زيد احلنفيالدبوسي ع
 الضوابط الفقهية اخلا ة مبوضوع معني من القواعد الكلية مع التفريع عليها، مستفيداً من عمل الكرخي،

ف بني األئمة نه ضمَّن كتابه األ ول اليت يرجع إليها اخلالوكتابه يصلح أن يكون يف الفقه املقارن أل
 اتبع بعده العلماء.مث  اجملتهدين،

ه ( رمحه 312فأول من وضع علم القواعد الفقهية وو ل كتابه الينا هو االمام أبو احلسن الكرخي )ت
 هللا تعاىل.

                                                             
 .2( مقدميت لشرح مدار اال ول 1)
يه احلافظ دمد بن حارث اخلشين املالكي، القريواين مث األندلسي، أبو . هو الفق2( مقدميت لشرح مدار اال ول 2)

انتقل إىل قرطبة  غرياً، فتعلم هبا وو ي الشورى، وأّلف ألمري املؤمنني املستنصر ابهلل كتبًا كورية، وكان شاعراً عبد هللا، 
(، و 9/171ه يف إرشاد األريب لياقوت )ه (، من كتبه القضاة بقرطبة، وأخبار الفقهاء واحملدثني. وترمجت399بليغاً )ت

 ه (.332يف حدود ) ( وفيهما كان حياً 92بغية امللتمس للضيّب )
( الّدبوسي أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوجود، كان فقيهًا ابحوا، نسبته إىل دبوسية )بني خبارى وْسرقند( 3)

ل والفروع( عند احلنفية، وتقومي األدلة، وترمجته يف وفيات ه ( من كتبه األسرار )يف األ و 132ووفاته يف خبارى عام )
 (.2/336(، و اجلواهر املضية للقرشي )2/153األعيان البن خلكان )
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 املبدأ السابع

 القواعد الفقهية امساء
ابألشباه والنظائر ان بعض العلماء يسميه ابلقواعد وبعضهم يسميه إن لعلم القواعد الفقهية اْس
 ج حتتها.نسبة اىل الفروع اليت تندر 

 ومن املؤلفات يف لقواعد الفقهية:
 ه (، وهي رسالة 312أ ول الكرخي، أليب احلسن عبيدهللا بن احلسني الكرخي، )ت

في، وقد وفقين هللا أ اًل، وشرحها أبو حفص عمر بن دمد النس 12 غرية اشتملت علع 
 لتحقيقها ونشرها. 

 ه (، وهو 392 )ينأيب عبد هللا دمد بن حارث اخلشين القريوالإلمام  لفتيا:أ ول ا
يتضمن أ واًل مالكية، ونظائر يف الفروع، وبعض الكلّيات، ورتبه املؤلف علع أبواب الفقه، مث 

من أ ول املالكية، وهو كقاعدة  أضاف إليه أبوااًب أخرى، وكان يفتتح غالب أبوابه أب ل فقهي
احلدود ُتْدَرأ ابلشبهات، وال يقام يف ابب حد الزىن: "من أ ول هذا الباب قوله: "فقهية، كقوله 

 مع الرجم شيء من احلدود وال من القصاص".
 ه (، ضمنَّ كتابه 132أتسيس النظر، أليب زيد عبدهللا بن عمر الدبوسي احلنفي، )ت

التفريع عليها، مستفيدًا ية اخلا ة مبوضوع معني من القواعد الكلية مع طائفة من الضوابط الفقه
 من عمل الكرخي.

 ه (.512إيضاح القواعد لإلمام عالء الدين دمد بن أمحد السمرقندي)ت 
  دمد بن إبراهيم اجلاجرمي معني الدين، أيب حامد القواعد يف فروع الشافعية لالمام
 تغال هبا يف عصره، كما يقول العالمة مالجليب.، وقد أكور الناس من االشه (923)ت
  ،(1) عبدالعزيز بن عبدالسالم السلميلالمام قواعد األحكام يف مصاحل األحمم ،
وتسمع القواعد الكربى يف فروع الشافعية، وله القواعد الصغرى، وكان من تالمذته ه (، 992)ت

                                                             
ه  (: هو عبد العزيز بن عبد السالم أيب القاسم بن احلسن السَُّلمي  992 - 577عز الدين بن عبد السالم )  (1)

ل إىل مصر فو ي د، ولد بدمشق وتوىل التدريس واخلطابة ابجلامع األموي، انتقيلقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي جمته
ينظر: األعالم  " الفتاوى "، " التفسري الكبري " . ،" قواعد األحكام يف مصاحل األحّمم " :من تصانيفه، ء واخلطابةالقضا
 . 62/ 5طبقات السبكي  ،1/215للزركّلي 
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ّلها ترجع إىل قاعدة واحدة، وهي القرايف املالكي  احب "الفروق"، وعّد العز أّن األحكام ك
 ودرء املفاسد" أو إىل "درء املفاسد" فقط.  "جلب املصاحل

  أنوار الربوق يف أنواء الفروق املعروف بكتاب الفروق، لشهاب الدين أمحد بن إدريس
ه (، وأ ل هذا الكتاب قواعد ذكرها يف كتابه الكبري الذخرية، وموضوع الكتاب 961القرايف )ت
اجملال غري كتاب القرايف وما يدور يف بني القواعد الفقهية، وال يعرف كتاب يف هذا  يف الفروق
حاشية  وشرح  وتعليق، واملقصود ابلفروق بني القواعد الفقهية/ املسائل الفقهية اليت  فلكه من

قاعدة، ومنهج القرايف  516تتشابه يف الصورة وختتلف يف احلكم، وقد ذكر القرايف يف كتابه 
 يف أمرين: يتلخص

 منه قاعدة.استنباط الفرق بني فرعني ليستنتج  -
 استنباط الفرق بني قاعدتني ليستنبط منه قاعدة اثلوة. -
  ،األشباه والنظائر، لصدر الدين دمد بن عمر بن املرحل املعروف اببن الوكيل
يف   ه (، وهو أول من ألف ابسم األشباه والنظائر يف ميدان القواعد الفقهية، واعتمد729)ت

 مرتب لعبدالكرمي الرافعي؛ لكن كتاب ابن الوكيل غري كتابه علع كتاب فتح العزيز يف شرح الوجيز
ومل تكمل فيه بعض املسائل ألنه مات والكتاب مسودة، كما أن الكتاب حيوي تقسيمات فقهية 

قرار ال تعد قواعد إطالقًا، ويلتمس العذر له عندما أطلق عليها قاعدة، ألن ذلك كان قبل است
 املصطلحات.

  راشد البكري القفصي  للعالمة دمد بن عبد هللا بناملذهب يف ضبط قواعد املذهب
 ه ( 739)ت
 ه (، 756القواعد، أليب عبدهللا دمد بن أمحد املقري نسبة إىل بلدة مقرة ابألندلس، )ت

ف بني قاعدة خا ة مبذهب املالكية مرتبة فقهياً، وقد يذكر اخلال 2122مجع يف كتابه هذا 
 عامل فتَّاح، وهو أنه مل يؤلف يف اببه موله، إال أنه يفتقر إىل املالكية وغريهم إبجياز شديد، حىت قيل

ال يستدل ملعظم القواعد، ومع أن قواعده موجزة فإهنا قد تطول أحياحمً، وهو ال يسرتسل يف ذكر 
 الفروع.
 لدي العالئي، اجملموع املذهب يف قواعد املذهب، لصالح الدين خليل بن كيك
ات كورية األشباه والنظائر البن الوكيل لكنه أضاف إضافه (، وكتابه هذا مستمد من 792)ت

وختلص من األخطاء اليت وقع فيها شيخه، ورتب كتابه علع الرتتيب اآلِت: فبدأ ابلقواعد اخلمس 
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الكتاب قواًي متيناً، الكربى، فالقواعد األ ولية، مث القواعد الفقهية مرتبة علع أبواب الفقه، فجاء 
 وللكتاب اختصارات.

  ه (، 772والنظائر، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف السبكي، )تاألشباه
وبدأ يف ترتيبه ابلقواعد اخلمس الكربى، مث القواعد اليت ال ختص اباًب دون ابب وْساها القواعد 

وعقدية  العامة، مث ابابً يف القواعد اخلا ة ابألبواب الفقهية )الضوابط(، مث عقد ابابً ملسائل كالمية
يرتتب عليها فروع فقهية، مث اباًب ملسائل أ ولية يتخرج عليها فروع فقهية )ختريج الفروع علع 
األ ول(، ومسائل حنوية يتخرج عليها فروع فقهية، مث عقد اباًب لأللغاز الفقهية، مث ذكر فوائد 

 متفرقة يف  خر الكتاب.
 ( وكذلك التمهيد يف 771تاألشباه والنظائر جلمال الدين عبد الرحيم األسنوي ،) ه

 ختريج الفروع علع اال ول الذي ضمنه مجلة من القواعد الفقهية.
 ه (، ومن مؤلفاته: 761املنوور يف القواعد، لبدر الدين دمد بن هبادر الزركشي، )ت

الربهان يف علوم القر ن، والبحر احمليط يف أ ول الفقه، وتشنيف املسامع يف شرح مجع اجلوامع يف 
الفقه، وخادم الروضة يف فروع الفقه، والنكت علع مقدمة ابن الصالح يف مصطلح  أ ول

احلديث، وقد رتب كتابه املنوور علع حروف املعجم، وأدخل فيه موضوعات تندرج حتتها قواعد 
ومباحث ومسائل فرعية، كالتداخل واحليل والنسخ والكفارات، فالكتاب أشبه ما يكون مبوسوعة 

 فقهية خمتصرة.
 رير القواعد وتقرير الفوائد، املشهور بكتاب القواعد، لعبدالرمحن ابن رجب احلنبلي، حت
 212قاعدة، وأحلق هبا:  272ه (، ومل يُؤلف يف مذهب احلنابلة موله، وعدد قواعده: 765)ت

فائدة، وقواعده خا ة ابملذهب احلنبلي ال يتعداها، ومرتبة ترتيبًا فقهيًا، ومعظم قواعده طويلة 
 ة  ياغة استفهامية، والكتاب فيه فوائد مجة.ومصوغ
  ،وغريها من املؤلفات إىل أن جاء القرن العاشر اهلجري فرقع النشاط التدويين هلذا العلم

(ه  ابستخالص أهم القواعد الفقهية اليت دّوهنا العالئي والسبكي 622فقام اإلمام السيوطي)
نظائر"، كما قام أبو احلسن الزقّاق التجييب والزركشي يف كتبهم، ومجعها يف كتابه "األشباه وال

(ه  علع طراز ابن 672(ه  بنظم القواعد وإفرازها، وكذلك أّلف ابن جنيم احلنفي )621املالكي )
 السبكي والسيوطي كتابه "األشباه والنظائر" وحمل هذا الكتاب شهرة واسعة شرحاً وتدريساً.
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 مؤلفات مرتبة حسب الوفيات وفق كل مذهب:
 
 
 
 ذهبم

 احلنفية

 ( 312أ ول الكرخي) ه 
 ( 132أتسيس النظر ألبو زيد الدبوسي) 
 (672األشباه والنظائر البن جنيم) 
 (2279"خامتة" جمامع احلقائق أبو سعيد اخلادمي) 
 .قواعد "جملة األحكام العدلية" جلنة من علماء الدولة العومانية 
 2325حلسيينا الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية ابن محزة  

 
 مذهب
 

 املالكية

 (392أ ول الفتيا يف الفقه علع مذهب اإلمام مالك اخُلشين ) 
 (756( القواعد املقري املالكي)961الفروق القرايف ) 
 (621إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك الونشريسي ) 
 اإلسعاف ابلطلب خمتصر شرح املنهج املنتخب علع قواعد املذهب التواين 

 
 
 
 

 مذهب
 

 الشافعية

 (992قواعد األحكام يف مصاحل األحمم العز بن عبد السالم ) 
 (729األشباه والنظائر ابن الوكيل الشافعي ) 
 (792اجملموع املْذَهب يف قواعد املذهب أبو سعيد العالئي ) 
 األشباه والنظائر اتج الدين بن السبكي 
 (772(خمتصر قواعد العالئي الصرخدي )761 ) 
 ( 761 ترتيب القواعد الفقهية الزركشي)املنوور يف 
 (621األشباه والنظائر ابن امللقن) 
 (616القواعد أبو بكر احلصين الشافعي ) 
 (622األشباه والنظائر السيوطي) 
 (617شرح قواعد الزركشي سراج الدين العبادي) 

 
 

 مذهب
 

 احلنابلة

 (716القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية ) 
  ( 772ابن قاضي اجلبل)القواعد الفقهية 
 (765تقرير القواعد وحترير الفوائد ابن رجب احلنبلي ) 
 (626القواعد الكلية والضوابط الفقهية ابن عبد اهلادي) 
  قواعد" جملة األحكام الشرعية علع مذهب اإلمام أمحد بن حنبل أمحد بن عبد"

 (2356هللا القاري )

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 21 

 املبدأ الثامن

 القواعد الفقهية استمداد
القواعد الفقهية وجدت ؛ ألن نها القواعد الفقهية وبنيت عليهااأل ول اليت  يغت مدث عن احت

فهي ليست وليدة بُنيت عليها، فتنوعت الفاظها وعباراهتا كما تعددت مصادرها اليت  ئاً شيئًا فشي
 منها: ،مصدر واحد وامنا مصادر متنوعة

 تعاىل: ))كت  اب هللا هو أ ل األ ول والغاي    ة قال االمام الشاطيب رمحه هللا أواًل القرآن الكرمي:
فالقران هو املصدر األول، وهو الذي (، 1)اليت تنتهي إليها أنظار النظار ومدار  أهل االجتهاد((

جاء القر ن الكرمي مببادئ عامة، وقواعد كلية، وضوابط ترجع إليه مجيع املصادر األخرى؛ لذا 
األمة يف وضع التفا يل اليت حتقق أهداف الشريعة وأغراضها  شرعية لتكون منارا وهداية لعلماء

العامة، وتتفق مع مصاحل الناس، وتطور األزمان واختالف البيئات، وتعد نصوص القران الكرمي من 
أقوى مرتكزات ومصادر التقعيد الفقهي وأرسخها كما تعد القواعد املستندة إليها من أقوى أنواع 

 (2)دالل ألن الكتاب هو أ ل الدالئل وأوضح البيان جلميع األحكامالقواعد وأرجحها يف االست
َياحًم ِلُكلِّ َشْيء  چ قال هللا تعاىل: َما فَ رَّطَْنا يف چ وقال هللا تعاىل: (3)چَونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

َج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل ِكَتاب  أَنْ َزْلَناُه إِلَْيَك لُِتْخِر چ وقال تعاىل: (4)چاْلِكَتاِب ِمْن َشْيء  
 . (5)چالنُّور

 :(6)املستندة يف تقعيدها على كتا  هللا تعاىل الفقهيةومن أمثلة القواعد 
قاعدة )املشقة جتلب التيسري( مستمدة من مجيع  ايت رفع احلرج يف القر ن الكرمي، كقول  -

 . عدم التكليف إال ابلوسع (، و ايتهللا تعاىل: ))ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج(
ُ اْلبَ ْيعَ : األ ل يف البيع احلل قال تعاىل قاعدة -  ..َوَأَحلَّ اَّللَّ

                                                             
 . 3/23( املوافقات يف أ ول الفقه، 1)
 .15، مباديء علم ا ول الفقه 125( ينظر: النظرايت الفقهية للزحيلي: 2)
 .66ورة النحل من اآلية رقم: ( س3)
 .36( سورة األنعام من اآلية رقم: 4)
 .2( سورة إبراهيم من اآلية رقم: 5)
 .71( ينظر: نظرية التقعيد األ و ي 6)
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 .  َوْأُمْر اِبْلُعْرِف : العادة دكمة, دل عليها قوله تعاىل:_ قاعدة -
ُهَو الَِّذي   ؛ لقوله تعاىل:ألشياء احلل ,اإلابحة , الطهارةاالنتفاع اب: األ ل يف قاعدة -
يًعاَخلَ   ..َق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ

وهي املصدر الواين من مصادر التقعيد الفقهي، وتلي مرتبتها كتاب هللا  اثنيًا: السنة النبوية:
( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  3َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى )﴿  تعاىل، فقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل عن نبيه بقوله:

اُكْم َعْنهُ َوَما  اَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هنََ  ﴿ ، وأمر إبتباعه وطاعته بدليل قوله تعاىل:(1) ﴾ يُوَحع
فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن رُخَاِلُفوَن َعْن  ﴿ ، وحذرحم من خمالفته فقال(2) [7]احلشر:  ﴾ َفانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اَّللََّ 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمَنة  ﴿ : ، ومل جيعل لنا اخلرية أمام حكمه: لقوله سبحانه وتعاىل(3) ﴾ َأْمرِهِ 
ذلك من وجعل  (4) [39زاب: ]األح ﴾ ِإَذا َقَضع اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهمْ 

نَ ُهْم مُثَّ اَل جيَِ ﴿ : أ ول اإلميان فقال ُدوا يف َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكُِّموَ  ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
َمْن ُيِطِع ﴿  ، فقال:(6)، وفرض علع املؤمنني طاعته ألهنا من طاعة هللا(5) ﴾ أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا

ولذلك يقول اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل:  (7) [62]النساء:  ﴾ الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ 
ويف كتاب هللا تعاىل الدليل علع سبيل اهلدى فيها، فإن قال ))ليست تنزل أبحد يف الدين حمزلة إال 

قائل ان من األحكام ما يوبت هلذا ابلسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب هللا يف احلقيقة الن كتاب 
وفرض علينا األخذ بقوله وحذرحم خمالفته قال هللا تعاىل:  هللا تعاىل أوجب علينا اتباع الرسول 

  (8)چوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه َفانْ تَ ُهواَوَما  اَتُكُم الرَّسُ چ

                                                             
 .1، 3( سورة النجم  ية رقم: 1)
 .7اآلية رقم:  ( سورة احلشر من2)
 .93( سورة النور من اآلية رقم: 3)
 .39( سورة األحزاب اآلية رقم: 4)
 .95( سورة النساء  ية رقم: 5)
 وما بعدها. 66( ينظر: اتريخ التشريع اإلسالمي ملناع القطان: 6)
 .62( سورة النساء من اآلية رقم: 7)
 .7احلشر من اآلية رقم  ( سورة8)
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 چَعْن َأْمرِهِ رُخَاِلُفوَن فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن چ وقال تعاىل: (1)چَوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ چوقال تعاىل: 
(2)))(3). 

 ومن أمثلة القواعد الفقهية املستندة يف تقعيدها على السنة النبوية:
 .عدة: )ال ضرر وال ضرار(قا -
 .إمنا األعمال ابلنياتقاعدة: األمور مبقا دها ,دل عليه قوله  -
  .قاعدة: )اخلراج ابلضمان( -
قاعدة: )امليسور ال يسقط ابملعسور( لقوله  لع هللا عليه وسلم: ))إذا هنيتكم عن شيء  -

 فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء  فأتوا منه ما استطعتم((.
متيزت به أمة اإلسالم عن أي امة سبقتها إذ أ بح إمجاعها حجة، ألهنا ال  وهو ما ع:اثلثًا: اإلمجا 

ومن بعدهم وانتشر اإلسالم، أخذت  جتتمع علع ضاللة، فلما جاء عصر الصحابة 
املستجدات تشق طريقها حنو الشريعة لتجد حكمها كقضية مرياث اجلد مع األخوة وغريها من 

واألئمة اجملتهدون من بعدهم  كتاب أو سنة فكان الصحابة   القضااي اليت ال نص فيها من
جيتمعون عند النازلة فيجمعون علع أمر ما، فيكون إمجاعهم حجة شرعية جيب العمل به هذا يف 

  .الفروع الفقهية، أما يف جانب التقعيد والتأ يل للقواعد فقد كان اإلمجاع مرتكزاً له كذلك
 :(4)تندة يف تقعيدها على اإلمجاعومن أمثلة القواعد الفقهية املس

ملا توىل اخلالفة مل ينقض األحكام  قاعدة: )االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد(، وذلك أن عمر 
ومل ينكروا عليه  وكان ذلك مبحضر من الصحابة  االجتهادية اليت سبقت من أيب بكر 

: هذه مبا قضينا وتلك مبا قضينا فكان إمجاعاً، وكذلك اجتهاده يف املسألة املشرتكة يف املرياث قال
 فلم ينقض اجتهاده.

كانوا قد أدركوا عصر النبوة، وشاهدوا التنزيل، وهم قد   إن الصحابة رابعًا: أقوال الصحابة: 
( والتلقي عنه، ومالزمة العمل، ومارسوا االجتهاد والفتيا يف حال اختصوا بدراسة علم الرسول )

                                                             
 .21اآلية رقم ( سورة التغابن من 1)
 .93( سورة النور من اآلية رقم 2)
 .17بادي علم ا ول الفقه ، م2/16( ينظر: قواطع األدلة 3)
 .16( ينظر: مبادي علم ا ول الفقه 4)
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( ابب االجتهاد، وكان اجتهادهم متنوع وقد فتح هلم النيب) ( وبعد وفاته، وكيف ال،حياته )
 . (1)اجملاالت، يقوم أساساً علع النص، مث علع القواعد املستفادة من النص 

قال القرايف يف مسألة الفرق بني قاعدة الوكالة، وبني قاعدة الوالية يف النكاح ملا فيها من اخلالف 
 .(2)هبا، فالبد لعقوهلم الصافية من قواعد يالحظوهنا( والعسر: )ومجع كوري من الصحابة أفتوا

 :(3)ومن أمثلة القواعد الفقهية املستندة يف تقعيدها على أقوال الصحابة
: )كل شيء  : )مقاطع احلقوق عند الشروط( وكذلك قول ابن عباسقول سيدحم عمر 

 الف دينار فهذا خلع ال أجازه املال فليس بطالق(. فلو قال رجل المرأته أطلقك علع أن تعطيين
 .طالق علع قول ابن عباس

 كقول إبراهيم النخعي: )كل فرقة  كانت من ِقَبل الرجل فهي طالق(.  خامسًا: أقوال التابعني:
كقول الشافعي: )ال ينسب إىل ساكت قول(، وقوله: )إذا ضاق   سادسًا: أقوال األئمة اجملتهدين:

 باين: )األجر والضمان ال جيتمعان(.األمر اتسع(، وقول دمد بن احلسن الشي
 تو لمن مرتكزات تقعيد القواعد الفقهية وروافدها،  تعد اللغة العربية اللغة العربية:سابعًا: 

ومن  ،نتيجة االستقراء لألساليب العربية يف اخلطاب ودالالت األلفاظ علع املعاينالفقهاء لذلك 
 ى اللغة العربية: املرتكزة يف تقعيدها عل الفقهيةأمثلة القواعد 

 .(4)((السؤال معاد يف اجلواب))قاعدة 
 .(5)((أل ل يف الكاّلم احلقيقة))اقاعدة 
ِإنَّ يف ﴿  نبه القر ن الكرمي علع أمهية العقل، بلفظه و معناه: فقال تعاىل:فقد  العقل:اثمناً: 

َفعُ  النَّاَس  َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يَ ن ْ
ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماء  فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّة  َوَتْصرِ َوَما أَن ْ  يِف َزَل اَّللَّ

                                                             
 .22 - 22، اجتهادات الصحابة، حملمد اخلن 111( ينظر: اتريخ املذاهب اإلسالمية اليب زهرة  1) 
 . 3/266( الفروق  2) 
 .67ظرية التقعيد األ و ي ( ينظر: ن3)
للزرقا  ؛ شرح القواعد الفقهية253ئر البن جنيم، ص ؛ األشباه والنظا212األشباه والنظائرللسيوطي، ص  (4)
2/333. 
 .96؛ األشباه والنظائر البن جنيم، ص 93األشباه والنظائر للسيوطي، ص  (5)
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ِر َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض آَلاَيت  لَِقْوم  يَ ْعِقُلونَ   ﴿، وقوله تعاىل: (1) ﴾ الّراَِيِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ
ومها كما ترى منوذجان يتكرران  (2) ﴾لدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلوَن ِإنَّ َشرَّ ا

يف القر ن الكرمي: ))يعقلون(( ابإلثبات مدحا لذوي االهتمام بعقوهلم، واستعماهلا فيما 
دنيوية واألخروية لتحصيلها، ويف املفاسد اليت خلقت له، من التفكر يف مصاحل أهلها ال

تضرهم، لتجنبها، و))ال يعقلون(( ابلنفي، ذما ملن مل يهتموا بعقوهلم، فلم يستعملوها فيما 
خلقت له، فلم يسعوا يف حتصيل مصاحلهم الشاملة للحياتني، بل سعوا يف جلب املفاسد 

 املدمرة علع أنفسهم وعلع غريهم.
سان التمييز والتمحيص وفهم نصوص الشريعة وتنزيلها علع الواقع فإن العقل وابلعقل يستطيع اإلن

مبا ميلك من طاقات إدراكية أودعها هللا فيه ذات دور مهم يف االجتهاد والتجديد إىل يوم القيامة؛ 
وذلك ابلنظر إىل انقطاع الوحي، فالعقل له دور يف استقراء اجلزئيات واألدلة التفصيلية، والقواعد 

 امة اليت تستشرف مقا د ومصاحل اإلنسان.الع
وقد نبه اإلمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل علع مسألة مهمة قد تفهم من أبراز دور العقل انه يستقل 
إبثبات األحكام الشرعية فقال: ))األدلة العقلية إذا استعملت يف هذا العلم؛ فإمنا تستعمل مركبة 

يقها، أو دققة ملناطها، أو ما أشبه ذلك، ال مستقلة علع األدلة السمعية، أو ُمِعينة يف طر 
فالعقل ليس مشرعاً وإمنا هو  (3)ابلداللة؛ ألن النظر فيها نظر يف أمر شرعي، والعقل ليس بشارع((

، (4)وسيلة ملعرفة حكم هللا إذ احلاكم هو هللا والعقل مو ل إىل معرفة هذا احلكم ال مستقل ابحلكم
فليس العقل مستقاًل إبنشائه وان قلنا ذلك فتجوز وإمنا العقل داخل يف  ومن ذلك التقعيد األ و ي

 حسن الفهم وكيفية الصياغة وترابط الكلمات.
 ومن أمثلة القواعد الفقهية املرتكزة يف تقعيدها على العقل.

 .(5)قاعدة ))التابع اتبع((
 .(1)قاعدة ))إذا تعذر إعمال الكاّلم يهمل((

                                                             
 .291( سورة البقرة اآلية رقم: 1)
 .11ة رقم: ( سورة األنفال اآلي2)
 .2/17( املوافقات 3)
 .63( ينظر: نظرية التقعيد األ و ي 4)
 .212اه والنظائر البن جنيم، ص األشب (5)
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 .(3)املأخوذة من لوازم التفكري ومبادئ العقل (2)عاد املمنوع((قاعدة ))إذا زال املانع 
أي استقراء املسائل الفرعية املتشاهبة، مث استخراج قاعدة جامعة هلا كقاعدة االستقراء: اتسعًا:  

 )احلر ال يدخل حتت اليد(، وقاعدة )الرضا ابلشيء رضا مبا تولد منه(.
 

                                                                                                                                                                             

= 
 .2/327 شرح القواعد الفقهية    للزرقا (1)
 2/262 شرح القواعد الفقهية    للزرقا (2)
 .2/32القواعد الفقهية حملمد الزحيلي،  (3)
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 التاسعاملبدأ 

 القواعد الفقهية مسائل
مبا أن القواعد الفقهية قوانني، وهذه القوانني منها ما هو قانون وقاعدة كلية مبعىن    

تندرج حتتها قواعد أخرى متفرعة عنها وهي اليت ا طلحت عليها ابملوضوع، أما املسائل فهي 
عن أحوال الفروع من حيث  ةالباحو وهي قوانني وقواعد تندرج حتت غريها من القواعد الكربى،

 وهي شاملة ألنواع الفقه وأقسامه منها:، واالستومار التطبيق
 قاعدة "األ ل يف العبادات أال تتحمل".، و قاعدة "أحكام العبادات توقيفية" العبادات: قواعد -
أي األمور )مقاطع احلقوق عند الشروط" "قاعدة ، و اخلراج ابلضمان""قاعدة  املعامالت: قواعد -

 .(اليت حتدد احلقوق هي الشروط
فال"، ر، أو فيها أحدمها فيها وال كفارة يعزّ  دّ معصية ال ح أتعقاعدة "من  اجلناايت: قواعد -
 بار".قاعدة "جناية العجماء جُ و 
قاعدة "اختالف الدين يقطع التوارث، ، مة"ر قاعدة "النكاح مبين علع املكا األسرة: قواعد -

 .(اليت سبقت) "ية التزويجويقطع كذلك وال
قاعدة "يقدم يف  ، قاعدة "تصرف اإلمام علع الرعية منوط ابملصلحة" لشرعية:السياسة ا قواعد -

 (.1) "وم مبصاحلهاقكل والية من هو أ

                                                             
 وما بعدها.29فقهية ( ينظر: معلمة القواعد ال1)
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 فهرس املصادر واملراجع
القر ن الكرمي مصدر الشريعة األول: برواية اإلمام أيب عمر حفص بن سليمان األسدي الكويف 

 ه (.217ود الكويف )ته ( عن اإلمام أيب بكر عا م بن أيب النج62-262)
األشباه والنظائر: أتليف اإلمام اتج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف السبكي،  .2

 م.2662 -ه   2122الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
ه ، الناشر: 672م بن جنيم املتوىف األشباه والنظائر: أتليف اإلمام زين العابدين بن إبراهي .1

 م.2662 -ه  2122العلمية،  دار الكتب
ه ، الناشر 622األشباه والنظائر: أتليف اإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، املتوىف  .3

 ه .2123دار الكتب العلمية بريوت، 
 أ ول الفقه: للشيخ دمد أيب زهرة، دار الفكر العريب. .1
باس امحد بن إدريس اإلمام شهاب الدين ايب الع ء الفروق: أتليفأنوار الربوق يف أنوا .5

ه  2116ه ، حتقيق وتعليق عمر حسن القّيام، الطبعة الوانية، 961القرايف املصري املالكي املتوىف 
 م، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان.1226 -
ه ، الطبعة 567عالء الدين الكاساين املتوىف  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:: أتليف .9

 لبنان.  –عريب، بريوت م، دار الكتاب ال2661الوانية 
 اتج العروس من جواهر القاموس: أتليف: دّمد بن دّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،أيب .7

 الفيض، امللّقب مبرتضع، الزَّبيدي حتقيق جمموعة من احملققني الناشر دار اهلداية.
ه (، حتقيق: أمحد بن 363ن محاد اجلوهري )تاتج اللغة و حاح العربية: إلْساعيل ب .6
 م.2667ه    2127د الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، عب
ه (، حتقيق:  959ختريج الفروع علع األ ول: أليب املناقب دمود بن أمحد الزجناين )ت .6

م مطبعة 2691 -ه  2361د. دمد أديب  احل، ينشر ألول مرة عن نسختني خمطوطتني 
 جامعة دمشق.

، مكتبة 1مجع اجلوامع، حتقيق سيد عبدالعزيز، وعبدهللا ربيع، ط تشنيف املسامع جبمع .22
 م.1229 -قرطبة 
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تطّور القواعد الفقهّية من ظاهرة إىل علم وأثر ذلك يف الفقه اإلسالمي د. دمد عبد  .22
مية واملعهد العا ي للدراسات الرمحن املرعشلي أستاذ يف كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسال

 ملقا د، بريوتاإلسالمية   ا
ه ، وضع حواشيه 629التعريفات:أليب احلسني علي بن دمد اجلرجاين احلنفي املتوىف  .21

م، دار الكتب العلمية 1223 -ه  2111وفهارسه دمد ابسل عيون الّسود، الطبعة الوانية 
 بريوت لبنان.

امسة، الدكتور دمد اديب الصاحل، الطبعة اخل أتليفتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي: .23
 م، املكتب اإلسالمي، بريوت لبنان، عمان االردن. 1226 -ه  2116
التقعيد الفقهي وأثره يف االجتهاد املعا ر، املعامالت املالية واملسائل الطبية املعا رة  .21

م، مطبعة دار ابن حزم 1222 -ه  2132الدكتور حيىي سعيدي، الطبعة األوىل،  أمنوذجًا، أتليف
 .35، 31بريوت لبنان، 

اإلمام أيب زيد عبيد هللا ب  ن عم  ر بن عيسع الدبوسي  تقومي األدلة يف أ ول الفقه: أتليف .25
ه ( قدم له وحققه: الش  يخ خليل ديي الدين امليس، دار الكتب العلمية،  132احلنفي )ت

 م.1222   ه 2112بريوت، الطبعة األوىل، 
عبد الرحيم بن احلسن األسنوي هيد يف ختريج الفروع علع األ ول: أليب دمد التم .29
 -ه 2122ه (، حتقيق: د. دمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 771)ت

 م.2662
دمد علي بن حسني املكي  هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية:أتليف .27

 لبنان. – م، بريوت2666ر الكتب العلمية الطبعة األوىل حتقيق خليل املنصور دا
ه ، حققه وقدم له 372هتذيب اللغة: أتليف دمد بن امحد االزهري أيب منصور املتويف  .26

 عبد السالم هارون.
دمد عبد الرؤوف املناوي، دار الفكر املعا ر ,  التوقيف علع مهمات التعاريف: أتليف .26

 ية.حتقيق: د. دمد رضوان الدا 2122بعة األوىل، بريوت , دمشق الط -دار الفكر 
الدكتور عبد الكرمي  اجلامع ملسائل أ ول الفقه وتطبيقاهتا علع املذهب الراجح: أتليف .12

م، مكتبة الرشد حمشرون، الرايض، اململكة العربية 1226 -ه  2116علي النملة،الطبعة السابعة 
 السعودية.
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مجع الل مشس الدين دمد بن أمحد احمللي علع منت حاشية العالمة البناين علع شرح اجل .12
 -ه  2359 -مصر  -، مطبعة الباب احلليب وأوالده 1اجلوامع لتاج الدين السبكي، ط

 م.2637
امحد بن ادريس القرايف، حتقيق دمد حجي و خرون،  الذخرية يف الفقه املالكي: أتليف .11

 لبنان.-بريوتم، دار الغرب اإلسالمي، 2669 -ه 2125الطبعة األوىل 
خمتصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أ ول شرح الكوكب املنري املسمع ب  ) .13

ه (، حتقيق: الدكتور 671الفقه(: البن النجار دمد بن أمحد بن عبد العزيز ابن علي الفتوحي )ت
العربية السعودية، دمد الزحيلي والدكتور نزيه محاد، الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض، اململكة 

 م.2667 ه   2126الطبعة الوانية، 
العباس  أيب غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جنيم املصري: أتليف .11

ه ، دار الكتب العلمية، 2266 شهاب الدين أمحد بن دمد مكي احلسيين احلموي احلنفي املتوىف
 لبنان. -م، بريوت2665 -ه  2125سنة 
دمد بن نظام الدين السهالوي لرمحوت شرح مسلم الوبوت: للعالمة عبد العلي فواتح ا .15

(ه  ضبطه و ححه عبد هللا دمود دمد عمر دار الكتب 2115األنصاري اللكنوي املتوىف سنة )
 م.1221 -ه 2113لبنان الطبعة األوىل  –العلمية بريوت 

وز ابدي، املؤسسة العربية للطباعة جمد الدين دمد بن يعقوب الفري  القاموس احمليط: أتليف .19
 ريوت   لبنان.والنشر، ب

قواطع األدلة يف األ ول: أليب املظفر منصور بن دمد بن عبد اجلبار السمعاين  .17
ه (، حتقيق: دمد حسن دمد حسن إْساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 166)ت

 م.2667الطبعة األوىل، 
لشرز سنة يم اإلحسان اجملددي الربكيت الناشر الصدف ببدمد عم قواعد الفقه: أتليف .16

 ، مكان النشر كراتشي.2669 – 2127النشر 
مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، ادلتها، مهمتها، تطبيقاهتا،  –القواعد الفقهية  .16
ر م، دار القلم دمشق سوراي، الدا1222 -ه  2112علي امحد الندوي، الطبعة اخلامسة  أتليف

 الشامية بريوت لبنان.
 لية اخلمس الكربى وبعض تطبيقاهتا علع جمتمعنا املعا ر: أتليفالقواعد الفقهية الك .32

 لبنان.  -م، دار ابن حزم، بريوت1226 -ه 2132دمد مسعود العمريي، الطبعة األوىل، 
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 -ليليةحت -دراسة نظرية -التطور -الدليلية -املصادر -املقومات -القواعد الفقهية املبادئ .32
د الوهاب الباحسني، مكتبة الرشد حمشرون، الطبعة الرابعة اتررخية، للدكتور يعقوب عب -أت يلية
 م. 1226ه ، 2116
 م.1225 -ه  2119القاهرة  -القواعد الفقهية: عبدالعزيز دمد عزام، دار احلديث  .31
دمد عومان الدكتور  القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية: أتليف .33

 م، دار النفائس، عمان األردن.1227 -ه  2116شبري، الطبعة الوانية، 
القواعد: أتليف أيب بكر بن دمد بن عبد املؤمن املعروف بتقي الدين احلصين املتوىف  .31
ه ، حتقيق الدكتور عبد الرمحن الشعالن والدكتور جربيل دمد البصيلي، الطبعة األوىل 616
 بة الرشد، اململكة العربية السعودية.م، مكت2667 -ه  2126
 ،ه (2256حملمد بن علي بن دمد الفاروقي التهانوي )ت   طالح الفنون:كشاف ا .35

 دار  ادر بريوت.
البقاء أيوب بن موسع  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية:أتليف أيب .39

م. حتقيق: عدحمن 2666 -ه  2126 -بريوت  -احلسيين الكفوي، مطبعة مؤسسة الرسالة 
 دمد املصري. -درويش 
بريوت  –ه (، دار  ادر 722العرب: أليب الفضل دمد بن مكرم بن منظور )تلسان  .37

 الطبعة األوىل، حتقيق: خنبة من العلماء، طبعة دار املعارف، القاهرة.
مصر  -، دار السالم القاهرة 1ط ،املدخل لدراسة املذاهب اإلسالمية: علي مجعه دمد .36
 م.1227 -ه  2116 -
أمحد بن دمد بن علي املقري  ح الكبري للرافعي: أتليفاملصباح املنري يف غريب الشر  .36

 بريوت، لبنان. –الفيومي، املكتبة العلمية 
ه (، دار إحياء 365معجم مقاييس اللغة: أليب احلسني امحد بن فارس بن زكراي )ت .12

 م.1222ه    2111الرتاث العريب، بريوت   لبنان، الطبعة األوىل، 
يب إسحاق إبراهيم بن موسع اللخمي الغرحمطي املالكي املوافقات يف أ ول الشريعة: أل .12

ه (، اعتىن به: األستاذ دمد عبد هللا دراز، دار املعرفة، بريوت   لبنان، الطبعة 762الشاطيب )ت
 م.2675ه    2365الوانية، 
علم، بريوت، الدار الشامية، الطبعة النظرايت الفقهية: للشيخ دمد الزحيلي دمشق، دار ال .11

 م.2663-ه   2121األوىل: 
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الدكتور أمين عبد احلميد البدارين، دار ابن حزم بريوت  نظرية التقعيد األ و ي: أتليف .13
 .1229 -ه 2117لبنان، الطبعة األوىل 

 الدكتور دمد الروكي، الطبعة نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء: أتليف .11
الدار البيضاء، منشورات كلية اآلداب  –دة م، مطبعة النجاح اجلدي2661 -ه  2121األوىل 

 والعلوم اإلنسانية ابلرابط.
وفيات األعيان وأنباء الزمان: أليب العباس مشس الدين أمحد بن دمد بن أيب بكر بن  .15

 م.2696ه (، حتقيق: د. إحسان عباس، دار الوقافة، بريوت، 962خلكان )ت
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