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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة:
تدويف المسائؿ الفقيية والمباحث األصولية بالطريقة اإلستقرائية يمثؿ البداية
األولى لعمـ الفقو واألصوؿ .واف تخممت ىذه الطريقة ذكر القواعد الفقيية واألصولية
عرضا.
وتمت ىذه الطريقة مرحمة التدويف التركيبي ليذه المسائؿ والمباحث مف خالؿ التقعيد
الفقيي واألصولي في المذاىب الفقيية.
وقد كاف القرآف الكريـ بخاصية نظمو ،والسنة النبوية بفضؿ جوامع الكمـ أصؿ ىذه
الحركة التجريدية...
وسأتطرؽ في ىذه الرسالة المختصرة في عمـ القواعد الفقيية واألصولية
لماىية القواعد الفقيية واألصولية وخصائصيا ،والمصطمحات المتعمقة بيا،
وتاريخيا ،ومصادرىا ،وأنواعيا...
وذلؾ اعتمادا عمى كتاب "القواعد الفقيية" لعمي أحمد الندوي ،وكتاب "شرح القواعد
الفقيية" لمحمد الزرقا ،وكتاب "نظرية التقعيد الفقيي" لمدكتور محمد الروﯕـي...
فيؿ يؤشر التقعيد الفقيي واألصولي عمى استواء ونضج عمـ الفقو واألصوؿ،
وبالتالي سمو العقمية التنظيرية اإلسالمية؟.
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المطمب األول :ماىية القواعد الفقيية واألصولية وخصائصيا
الفقو ىو العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية.
وىو إجماال عبادات ومعامالت؛ أو عبادات وعادات ،معامالت وجنايات.
أما عمـ أصوؿ الفقو فيو العمـ بالقواعد والبحوث التي يتوصؿ بيا إلى استفادة
األحكاـ الشرعية العممية مف أدلتيا التفصيمية.
ومباحثو ىي الحكـ الشرعي ،مصادر الحكـ الشرعي ،طرؽ استنباط الحكـ الشرعي.
الحاكـ والمحكوـ عميو والمحكوـ بو ػ ومحاور ىذا المبحث كالمية وقد تتوزع بيف
المباحث األصولية المذكورة ػ ومقاصد الحكـ الشرعي؛ وقد أصبح ىذا المبحث عمما
قائما بذاتو بعنواف "مقاصد الشريعة".
ويمكف اختزاؿ مباحث عمـ أصوؿ الفقو بشكؿ إجمالي في الحكـ الشرعي ومصادره
وطرؽ استنباطو.
والقاعدة في المغة األساس ،وتجمع عمى قواعد  :وىي أسس الشيء وأصولو،
حسيا كاف ذلؾ الشيء كقواعد البناء؛ أو معنويا كقواعد الديف ،أي أركانو .قاؿ ا﵀
تعالى ،1﴾        ﴿ :وقاؿ أيضا :
﴿.2﴾     
والقاعدة الفقيية في اإلصطالح" :حكـ أغمبي ينطبؽ عمى معظـ جزئياتو لتعرؼ
أحكاميا منو".
وعرفيا الدكتور مصطفى الزرقا بقولو ":أصؿ فقيي يتضمف أحكاما تشريعية عامة
مف أبواب متعددة في القضايا التي تدخؿ تحت موضوعو".
ومف خصائص القواعد الفقيية األغمبية:

فالقواعد الفقيية أحكاـ أغمبية غير مطردةَّ ،
وقؿ ما تخمو مف مستثنيات ،بحيث يند
عف معظـ القواعد بعض الفروع؛ واف كاف خروج تمؾ الفروع ال يغير صفة العموـ
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لمقواعد وال يحط مف قيمتيا ،عمى اعتبار أف الشػاذ ال حكـ لو وال ينقض القاعدة
العامة .كقاعدة "المفاضمة في الميراث" ،بمعنى لمذكر مثؿ حظ األنثييف؛ ولكنيا
تعرؼ استثناء في الحالة الخاصة المعروفة بالمشتركة.
ومف خصائص القاعدة الفقيية كذلؾ اإليجاز:
فتمتاز القاعدة الفقيية باإليجاز في صياغتيا عمى عموـ معناىا وسعة استيعابو
لمفروع .فتصاغ القاعدة بكممتيف أو ببضع كممات محكمة مف ألفاظ العموـ.
كما في مثؿ القواعد اآلتية " :الضرر يزاؿ"" ،العادة محكمة" ،و"التابع تابع"...
وحيث إف القواعد الفقيية أحكاـ أغمبية موجزة ،فيي تمنح ممكة فقيية عامة
وعاجمة.
يقوؿ القرافي ":وىذه القواعد ميمة في الفقو عظيمة النفع ،وبقدر اإلحاطة بيا يعظـ
قدر الفقيو ،وتتضح لو مناىج الفتوى .ومف أخذ بالفروع الجزئية دوف القواعد الكمية
تناقضت عميو الفروع واضطربت ،واحتاج إلى حفظ جزئيات ال تتناىى .ومف ضبط
الفقو بقواعده استغنى عف حفظ أكثر الجزئيات الندراجيا في الكميات ،وتناسب عنده
ما تضارب عند غيره".
وعمى الرغـ مف اإلرتباط الوثيؽ بيف الفقو واألصوؿ ،إال أف القواعد األصولية
غير القواعد الفقيية.
ويرجع السبب في ىذا الفرؽ إلى اختالؼ موضوع العمميف:
فموضوع البحث في عمـ الفقو فعؿ المكمؼ مف حيث ما يثبت لو مف األحكاـ
الشرعية .وموضوع البحث في عمـ األصوؿ األدلة الكمية وقواعد اإلستنباط.
ومف جية أخرى فإف القواعد الفقيية أحكاـ تنطبؽ عمى أغمب فروعيا ،بيد أف القواعد
األصولية تنطبؽ عمى جميع جزئياتيا ،كما في األمثمة اآلتية:
"كؿ عمة سبب وليس كؿ سبب عمة" و"األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة".
والجدير بالذكر أف بعض القواعد نجدىا متداخمة بيف ما ىو فقيي وأصولي
لتداخؿ عمـ الفقو واألصوؿ ،كقاعدة "اإلجتياد ال ينقض باإلجتياد"...
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المطمب الثاني :المصطمحات المتعمقة بالقواعد الفقيية واألصولية
مف الضوابط الفقيية " :كؿ شيء خرج مف األرض مما سقت السماء ،أو
سقي بالعيوف ففيو العشر" ،و" كؿ ما أمكف ضبط صفتو ومعرفة مقداره جاز السمـ
فيو" .فكؿ مثاؿ مف ىذيف المثاليف يختص بباب فقيي واحد.
وعمى ىذا ،فإف مجاؿ الضابط الفقيي أضيؽ مف مجاؿ القاعدة الفقيية.
يقوؿ ابف نجيـ " :الفرؽ بيف الضابط والقاعدة أف القاعدة تجمع فروعا مف أبواب
شتى ،والضابط يجمعيا مف باب واحد".
لكف ىذا الفرؽ بيف القاعدة والضابط لـ يكف موضع اعتبار لدى كثير مف المؤلفيف
في عمـ القواعد الفقيية واألصولية .فإنيـ لـ يتمسكوا بيذا الفرؽ حيث أطمقوا عمى ما
جمع مف أحكاـ مف باب واحد ،أو أبواب مختمفة عنواف القاعدة وأحيانا عنواف
الكميات أو األصوؿ.
مثاؿ ىذا اعتبار عبارة " :الدخوؿ باألميات يحرـ البنات ،والعقد عمى البنات يحرـ
األميات" قاعدة ،بيد أنيا ال تختص إال بباب واحد.
وقد نشأ استعماؿ الكميات في الفقو بالنظر إلى وضعيا المغوي في داللتيا
عمى الشموؿ باعتبار كممة "كؿ" صيغة مف صيغ العموـ.
وحدد الدكتور محمد الـروﯕـي النظرية الفقيية بقولو " :النظرية الفقيية ىي
تمؾ المنظومة الموضوعية التجريدية التي تندرج فييا ،وتخضع ليا عديد مف
الموضوعات الفقيية وتنضبط بيا .أو ىي دراسة ينتيي فييا الفقيو إلى الجمع بيف
جممة مف الموضوعات واألحكاـ والبحوث الفقيية التي تكوف بمجموعيا فكرة واحدة
متكاممة األجزاء".
والواقع أف النظرية العامة ودراسة الفقو اإلسالمي في نطاقيا أمر مستحدث
طريؼ ،استخمصو الفقياء المعاصروف الذيف جمعوا بيف دراسة الفقو اإلسالمي
والقانوف الوضعي خالؿ احتكاكيـ وموازنتيـ بيف الشريعة والقانوف.
يقوؿ الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري عند تفصيمو لنظرية العقد في الفقو اإلسالمي:
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"إف الفقو اإلسالمي في مراجعو القديمة ال توجد فيو نظرية عامة لمعقد بؿ ىو
يستعرض العقود المسماة عقدا عقدا ،وعمى الباحث أف يستخمص النظرية العامة
لمعقد مف بيف األحكاـ المختمفة ليذه العقود المسماة؛ فيقؼ عند األحكاـ المشتركة
التي تسري عمى الكثرة الغالبة مف ىذه العقود".
والقواعد الفقيية ىي بمثابة ضوابط بالنسبة لمنظريات الفقيية .فقاعدة "العبرة
في العقود لممقاصد والمعاني" مثال ،ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة مف
أصؿ نظرية العقد ،وىكذا سواىا مف القواعد".
ويمكف أف ندرج مجموعة مف القواعد الفقيية التي تختمؼ في فروعيا ،ولكنيا تتحد
في موضوعيا العاـ تحت نظرية معينة كالقواعد التالية:
"العادة محكمة"" ،استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بو"" ،ال ينكر تغير األحكاـ بتغير
الزماف"" ،إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غمبت"" ،المعروؼ عرفا كالمشروط شرطا"،
"المعروؼ بيف التجار كالمشروط بينيـ"...
فيذه المجموعة مف القواعد الفقيية المعروفة ػ بغض النظر عف الفروع المختمفة تحت
كؿ منيا ػ يمكف أف نضعيا جميعا تحت عنواف "نظرية العرؼ" .فإف العرؼ ىو
الطابع العاـ الغالب عمى جميع ىذه القواعد المذكورة.
ووضع الدكتور أبو سنة في كتابو " النظريات العامة لممعامالت في الشريعة
اإلسالمية" معياريف لمتمييز بيف القواعد الفقيية والنظريات الفقيية العامة فيما يمي:
ػ القاعدة الفقيية تتضمف حكما فقييا في ذاتيا ،وىذا الحكـ الذي تتضمنو القاعدة
ينتقؿ إلى الفروع تحتيا .فقاعدة" :اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" مثال ،تتضمف حكما فقييا
في كؿ مسألة اجتمع فييا يقيف وشؾ .وىذا بخالؼ النظرية الفقيية فإنيا ال تتضمف
حكما فقييا في ذاتيا كنظرية الممؾ مثال.
ػ القاعدة الفقيية ال تشتمؿ عمى أركاف وشروط ،بخالؼ النظرية الفقيية.
وأشار الدكتور أحمد الحجي الكردي إلى الفرؽ بيف القواعد والنظريات الفقيية
حيث قاؿ" :إف جاز لنا أف نشبو الفقو اإلسالمي ببناء شامخ ذي أبراج عالية،
استطعنا أف نعتبر جزئيات األحكاـ الشرعية ذ ارتو التي يتألؼ منيا بنيانو .أما
النظريات الفقيية فيي تمؾ األبراج العالية التي يتألؼ منيا بنيانو الشامخ.
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وأما القواعد الفقيية فيي تمؾ األعمدة التي تتألؼ منيا تمؾ األبراج ،والتي تتألؼ
بدورىا مف تمؾ الذرات الصغيرة التي ىي جزئيات األحكاـ وفروع الفقو.
فالنظريات الفقيية إذف ىي أوسع نطاقا ،وأرحب أفقا مف القواعد الفقيية التي ىي
بمثابة المبادئ.
ويؤكد ذلؾ أننا قد نجد في الواحدة مف النظريات عددا كبي ار مف القواعد الفقيية".
ومعنى ىذا ػ يقوؿ الدكتور مصطفى الزرقا ػ أف النظريات ىي تمؾ الدساتير والمفاىيـ
الكبرى التي يؤلؼ كؿ منيا عمى حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقو
اإل سالمي ...وتحكـ عناصر ذلؾ النظاـ في كؿ ما يتصؿ بموضوعو مف شعب
األحكاـ .وذلؾ كفكرة الممكية والعقد واألىمية والبطالف والضماف...
وعمى ىذا ،فالقاعدة الفقيية أخص مدلوال وأضيؽ نطاقا مف النظرية الفقيية.
ويراد باألشباه والنظائر المسائؿ التي يشبو بعضيا بعضا مع اختالؼ في
الحكـ.
وأما الفروؽ الفقيية فيي األمور الفارقة بيف مسألتيف متشابيتيف بحيث ال
يسوى بينيما في الحكـ.
ومف األمثمة عمى ىذا:
ػ اإلجارة والجعالة تتشابياف في أف كال منيما عقد معاوضة عمى عمؿ .غير أف
العمؿ معموـ في اإلجارة بيد أنو مظنوف في الجعالة.
ػ الصدقة واليبة تتشابياف في أف كال منيما تمميؾ لمماؿ بال عوض ،غير أف ما كاف
لوجو الخالؽ يسمى صدقة بينما ما كاف لوجو المخموؽ يسمى ىبة.
ومف المصطمحات المتعمقة بالقواعد الفقيية واألصولية:
األلغاز وىي المسائؿ التي قصد إخفاء وجو الحكـ فييا ألجؿ اإلمتحاف.
والمطارحات وىي مسائؿ عويصة ،يقصدوف منيا تنقيح األذىاف.
واألفراد ،وىي معرفة ما لكؿ مف األصحاب في المذاىب الفقيية مف األوجو الغريبة.
والحيؿ ،وىي ما يكوف مخمصا شرعيا لمف ابتمي بحادثة دينية.
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أما القاعدة القانونية فال تعمؽ ليا بعمـ القواعد الفقيية واألصولية .ألنيا بكؿ
بساطة " :مجموعة مف قواعد السموؾ تنظـ حياة الفرد داخؿ المجتمع ،ومصحوبة
بجزاء يوقع عمى كؿ مف يخالفيا".
وانما يصطمح عمى ىذه الصيغ الفقيية في الدرس القانوني بالمبادئ القانونية كعبارة
" :العقد شريعة المتعاقديف" ،و"الحيازة سند الممكية"...
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المطمب الثالث :تاريخ القواعد الفقيية واألصولية
مرت القواعد الفقيية واألصولية بأطوار ثالث:
ػ طور النشوء والتكويف
ػ طور النمو والتدويف
ػ طور الرسوخ والتنسيؽ
فمـ توضع القواعد الفقيية واألصولية جممة كما توضع النصوص القانونية في
وقت معيف عمى أيدي لجاف معينة .وانما صيغت نصوصيا بالتدرج استنباطا مف
دالالت النصوص التشريعية ،وعمؿ األحكاـ ومبادئ أصوؿ الفقو.
ىذا ،وال يعرؼ لكؿ قاعدة صائغ معيف؛ إال ما كاف منيا نصا قرآنيا مثؿ قاعدة
"المرء مؤاخذ بإق ارره" المأخوذة مف قوؿ ا﵀ تعالى .﴾    ﴿:
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أو حديثا نبويا كقاعدة " ال ضرر وال ضرار" ،أو ما أُثر عف بعض أئمة المذاىب
الفقيية وكبار تالمذتيـ.
أما معظـ تمؾ القواعد فقد اكتسبت صياغتيا األخيرة عف طريؽ التداوؿ والصقؿ عمى
أيدي كبار فقياء األمصار.
ويعتبر األصالف مصدر القواعد الفقيية واألصولية ،وقد تمثؿ ىذا في عصر
الرسالة :ذلؾ أف الرسوؿ  الذي اختص بجوامع الكمـ ،كانت أحاديثو الشريفة بمثابة
القواعد العامة التي تنطوي تحتيا فروع وجزئيات كثيرة.
واذا تأممنا كذلؾ بعض اآلثار المنقولة عف الصحابة (ض) تممسنا فييا ىذه الظاىرة.
واذا انتقمنا بعد ذلؾ إلى طور األئمة المجتيديف وجدنا بعض ىذه القواعد في
المصادر األصيمة التي تـ تدوينيا في ذلؾ العصر.
ولعؿ مف أقدـ المصادر التي تسترعي انتباه الباحث في ىذا المجاؿ كتاب "الخراج"
ألبي يوسؼ (ت782ىػ) الذي ضمنو عبارات تعتبر قواعد كما في قولو" :التعزير إلى
اإلماـ عمى قدر عظـ الجرـ وصغره".
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وكذلؾ كتاب " األصؿ" لمحمد بف الحسف (ت 789ىػ) كما في قولو  " :كؿ شيء
كره أكمو واإلنتفاع بو ،فشراؤه وبيعو مكروه"...
ويعتبر القرف الرابع اليجري بداية لمقواعد الفقيية واألصولية باعتبارىا فنا
مستقال وبداية لطور النمو والتدويف فييا.
والظاىر أف المذىب الحنفي كاف أسبؽ إلى صياغة تمؾ المبادئ في صيغ قواعد
واإلحتجاج بيا .ولعؿ سبب ذلؾ يرجع إلى التوسع عندىـ في الفروع ،الشيء الذي
جعؿ الطبقات العميا مف فقيائيـ يصوغوف القواعد التي تسيطر عمى الفروع
والجزئيات الكثيرة المتناثرة وتحكميا.
ولعؿ أقدـ خبر يروى في جمع القواعد في المذىب الحنفي ما رواه العالئي
والسيوطي وابف نجيـ ،أف أبا طاىر الدباس مف فقياء القرف الرابع اليجري جمع أىـ
قواعد مذىب اإلماـ أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كمية .ومف جممتيا القواعد
األساسية المشيورة وىي:
األمور بمقاصدىا ،واليقيف ال يزوؿ بالشؾ ،والمشقة تجمب التيسير ،والضرر يزاؿ،
والعادة محكمة.
وأقدـ مجموعة مف ىذه القواعد وصمت إلينا في شكؿ رسالة خاصة ىي قواعد
الكرخي (ت 043ىػ) .والظاىر أف الكرخي أخذ القواعد التي جمعيا أبو طاىر
الدباس وأضاؼ إلييا قواعد أخرى.
والى جانب ىذه الرسالة المشيورة في المذىب الحنفي ،ألؼ أبو أسد الخشني
المالكي (ت067ىػ) كتاب " أصوؿ الفتيا" ،ثـ جاء أبو زيد الدبوسي (ت 403ىػ)
بكتاب " تأسيس النظر" ،والعز بف عبد السالـ (ت663ىػ) ألؼ كتاب "قواعد األحكاـ
في مصالح األناـ"...
حتى إذا كاف القرف الثامف اليجري الذي يعتبر العصر الذىبي لتدويف القواعد الفقيية
واألصولية ونمو التأليؼ فييا .ومف أىـ وأشير ما ألؼ فييا:
القواعد لممقري (ت758ىػ) ،والمنثور في القواعد لمزركشي (ت794ىػ)...
وتتالت المؤلفات في ىذا العمـ ،لكنيا ظمت عالة عمى ما سبقيا مف الجيود ،واف قاـ
بعض العمماء بتكميؿ أو تنسيؽ ما جمعو األوائؿ.
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فقد قاـ السيوطي في كتابو "األشباه والنظائر" باستخالص أىـ القواعد عند العالئي
والسبكي والزركشي .كما قاـ أبو الحسف الزقاؽ التجيبي المالكي (ت 972ىػ) بنظـ
القواعد الفقيية اعتمادا عمى الفروؽ لمقرافي والقواعد لممقري.
وترسخت مكانة القواعد الفقيية واألصولية في الطور الثالث مع وضع "المجمة
العدلية" عمى أيدي لجنة مف كبار الفقياء ،وذلؾ سنة 7295ىػ فقد جاءت مقدمة
"المجمة" محتوية عمى مقالتيف:
اختصت المقالة األولى بتعريؼ الفقو اإلسالمي وتقسيمو ،أما المقالة الثانية فقد
جاءت في بياف القواعد التي تعتبر مف األصوؿ التي تدور عمييا كثير مف األحكاـ.
وقد ورد بالمجمة ( )99قاعدة.
وارتفعت مكانة القواعد الفقيية واألصولية ،حيث شرحت مع شروح المجمة .وفضال
عف ترسخ القواعد في المجاالت الفقيية والقانونية ،عرفت تنسيقا ظير في صياغتيا،
كما ىو شأف قاعدة "اإلقرار حجة قاصرة"...

11

المطمب الرابع :القواعد الفقيية واألصولية في القرآن الكريم
القرآف الكريـ أوؿ مصدر مف مصادر القواعد الفقيية واألصولية.1
والقرآف ىو كالـ ا﵀ تعالى المنزؿ عمى سيدنا محمد  المنقوؿ إلينا بالتواتر،
المتعبد بتالوتو ،المعجز بأوجو مف اإلعجاز إلى قياـ الساعة.
ومف أوجو إعجاز القرآف الكريـ نظمو ،واحاطة

نصوصو بالكثير مف القضايا

واألحكاـ في بضع كممات.
فمف اآليات القرآنية التي تحيط بجوامع األحكاـ قوؿ ا﵀ تعالى﴿ :

  

 .2﴾     تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات
والمنييات في بضع كممات...ولو شرحا ذلؾ عمى التفصيؿ ػ يقوؿ ابف العربي ػ لكاف
أسفا ار .
وعمى رأس القواعد الفقيية واألصولية في القرآف الكريـ:
قاعدة " :األمور بمقاصدىا".
واألمور جمع أمر ،وىو لفظ لألفعاؿ واألقواؿ كميا ،ومنو قولو تعالى:

﴿  

 ،3 ﴾  أي ما ىو عميو مف قوؿ أو فعؿ .ثـ إف الكالـ عمى تقرير
مقتضى ،أي  :أحكاـ األمور بمقاصدىا .بمعنى أف تصرفات اإلنساف وأعمالو
تختمؼ أحكاميا ،ونتائجيا باختالؼ مقصود اإلنساف مف تمؾ األعماؿ والتصرفات.
ومف أصوؿ وتطبيقات قاعدة " األمور بمقاصدىا" :قوؿ ا﵀ تعالى :

﴿ 

               

.﴾   
1

4

ػ لمزيد مف التفصيؿ يرجى الرجوع إلى القواعد الفقيية واألصولية في القرآف الكريـ .الدكتور عبد الرحيـ غازي

عمى الرابط اآلتي Fikhossoul.com :
2

ػ األعراؼ 799/

3

ػ ىود97/

4

ػ النساء99/
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قاعدة " :الضرر يزال"
الضرر إلحاؽ مفسدة بالغير ،ويقصد بقاعدة " الضرر يزاؿ"  ،أي تجب إزالتو.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى﴾   ﴿ :

1

فالتضييؽ عمى المطمقة في السكنى والنفقة ضرر يزاؿ شرعا.
قاعدة " العادة محكمة"

العادة كؿ خصمة حسنة ترتضييا العقوؿ وتطمئف إلييا النفوس ،وىي إحدى مصادر
التشريع بشرط عدـ معارضتيا ألصوؿ الشريعة.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى:

﴿   

 .2﴾  فاإلنفاؽ عمى الولد يكوف بحسب العادة.
قاعدة " :المشقة تجمب التيسير".
يقاؿ شؽ عميو األمر :صعب عميو ،ويراد بالمشقة الجالبة لمتيسير المشقة التي تنفؾ
عنيا التكاليؼ الشرعية.

ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى.3﴾     ﴿:
فالشريعة مبناىا عمى الترخيص والتيسير والتخفيؼ ،وال تكميؼ فييا إال بمقدور.
قاعدة" :اليقين ال يزول بالشك"

اليقيف ىو اإلعتقاد الجازـ الثابت المطابؽ لمواقع ،أما الشؾ فيو نقيض اليقيف.
ومعنى اليقيف مف قاعدة" اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" ىو اإلستصحاب لما تيقف في
الماضي ،وىو األصؿ؛ وأطمؽ عميو اليقيف مجازا.
والمراد بالشؾ ،ىو الشؾ الطارئ بعد حصوؿ اليقيف .أو أف ما كاف ثابتا متيقنا ال
يرتفع بمجرد طروء الشؾ عميو ،ألف اليقيف ال يعقؿ أف يزيمو ما ىو أضعؼ منو.

1

ػ الطالؽ 6/

2

ػ البقرة 207/

3

ػ البقرة 285/
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﴿      

ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى:
.1﴾     
قاعدة  " :األصل في األشياء اإلباحة".

كؿ ما كاف حسنا مف طعاـ أو شراب ،وال يوجد دليؿ عمى تحريمو فيو مباح.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قولو تعالى﴿ :

      

.2 ﴾  
فإباحة اإلنتفاع بكؿ ما في األرض دليؿ عمى أف األصؿ في األشياء اإلباحة.
قاعدة  " :الضرورات تبيح المحظورات"

الضرورة حالة استثنائية ترفع حكـ المحظور بقدر دفعو.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى:

    
﴿  

.3﴾      
فيباح في حالة الضرورة أكؿ المحرمات بقدر رفعيا.
قاعدة  " :التصرف عن الغير منوط بالمصمحة".
نفاذ تصرفات الراعي عمى رعيتو ولزوميا عمييـ متوقؼ عمى وجود المصمحة في
ىذه التصرفات .والمراد بالراعي كؿ مف يمي أم ار مف أمور المسمميف العامة.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قولو تعالى﴿ :

    

.4﴾        
فإعماال لمقاعدة يجب عدـ تمكيف اليتيـ مف مالو حتى بموغو سف الرشد.
قاعدة " :المرء مؤاخذ بإقراره".
اإلقرار إخبار المكمؼ المختار بما عميو مف الحقوؽ.

1

ػ يونس06/

2

ػ البقرة 767/

3

ػ البقرة 772/

4

ػ النساء6/
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.﴾    ﴿ :ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى
. وىو بيذا أقوى دليؿ في اإلثبات. الستبعاد كذبو عمى نفسو،فالمرء مؤاخذ بإق ارره
."" المماثمة في العقاب:قاعدة
.تقتضي المماثمة في العقاب أف يفعؿ المجني عميو مثؿ ما فعؿ بو الجاني
   ﴿

:ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قوؿ ا﵀ تعالى
.1﴾     

.فتحقيؽ العدالة الجنائية تكوف بالمماثمة في العقاب في النفس والجروح
 أو فيو مخير؛ وكل شيء فإن لم تجدوا، "كل شيء في القرآن أو: قاعدة

."فيو عمى الترتيب

 وأف كؿ. أو؛ يجزئ فيو فعؿ أي واحد مف المخيرات،بمعنى كؿ ما جاء في القرآف أو
.شيء ورد فيو فإف لـ تجدوا ففيو ترتيب
    ﴿

:ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة قولو تعالى

        
             

.2﴾         
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790/ػ البقرة

1

97/ػ المائدة

2

المطمب الخامس  :القواعد الفقيية واألصولية في السنة النبوية
السنة النبوية ثاني مصدر لمقواعد الفقيية واألصولية ،1وعمى رأس ىذه :
قاعدة " :األعمال بالنيات أو األمور بمقاصدىا أو ال ثواب إال بنية".

مف أصوؿ وشواىد ىذه القاعدة قوؿ الرسوؿ  " : إنما األعماؿ بالنيات وانما لكؿ
امرئ ما نوى ،فمف كانت ىجرتو إلى ا﵀ ورسولو فيجرتو إلى ا﵀ ورسولو .ومف كانت
ىجرتو لدنيا يصيبيا أو امرأة ينكحيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو.2 "..
قاعدة " البينة عمى المدعي واليمين عمى من أنكر"
أصؿ ىذه القاعدة قوؿ الرسوؿ  " : لو يعطى الناس بدعواىـ الدعى ناس

دماء رجاؿ وأمواليـ ،ولكف البينة عمى المدعي ،واليميف عمى المدعى عميو".3

أي جانب المدعي ضعيؼ ألنو يدعي خالؼ الظاىر ،فكانت الحجة القوية واجبة
ليتقوى بيا جانبو؛ وىي البينة .وجانب المدعى عميو قوي ،ألف األصؿ عدـ المدعى

بو؛ فاكتفى منو باليميف.4

قاعدة " التصرف عن الغير منوط بالمصمحة"
مف أصوؿ وشواىد القاعدة قوؿ الرسوؿ  " : كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو،
والمرأة راعية في بيت زوجيا ومسؤولة عف رعيتيا ،والخادـ راع في ماؿ سيده،

ومسؤوؿ عف رعيتو".5

قاعدة  " :جناية العجماء جبار"

أصؿ ىذه القاعدة حديث شريؼ صحيح  " :العجماء جرحيا جبار" 6أي ما تتسبب
فيو البييمة مف األضرار ىدر ،وال حكـ لو.
1

ػ لمزيد مف التفصيؿ يرجى الرجوع إلى القواعد الفقيية واألصولية في السنة النبوية  .الدكتور عبد الرحيـ

غازي عمى الرابط اآلتيFikhossoul.com :
2

ػ مسمـ 0647/

3

ػ القواعد الفقيية 433/

4

ػ شرح القواعد الفقيية 069/

5

ػ البخاري 6756/

6

ػ شرح القواعد الفقيية 457/
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قاؿ ابف دقيؽ العيد " :جنايتيا ىدر ،إذا لـ يكف ثمة تقصير مف المالؾ ،أو ممف
تحت يده".
قاعدة  " :الحالل بين والحرام بين"
قاؿ رسوؿ ا﵀ " : الحالؿ بيف والحراـ بيف ،وبينيما مشبيات ال يعمميا كثير مف
الناس؛ فمف اتقى المشبيات استب أر لدينو وعرضو .ومف وقع في الشبيات كراع يرعى
حوؿ الحمى يوشؾ أف يواقعو .أال واف لكؿ ممؾ حمى ،أال إف حمى ا﵀

محارمو.1"...

قاعدة  " :الحدود تد أر بالشبيات"
قاؿ رسوؿ ا﵀  " :ادرؤوا الحدود عف المسمميف ما استطعتـ ،فإف كاف لو مخرج
فخموا سبيمو ،فإف اإلماـ أف يخطئ في العفو خير مف أف يخطئ في العقوبة".

2

قاعدة  " :الضرر يزال"

مف أصوؿ وشواىد ىذه القاعدة " أف رجال كانت لو شجرة في أرض غيره ،وكاف
صاحب األرض يتضرر بدخوؿ صاحب الشجرة ،فشكا ذلؾ إلى النبي  ، فأمره أف
يقبؿ منو بدليا أو يتبرع لو بيا ،فمـ يفعؿ؛ فأذف لصاحب األرض بقمعيا ،وقاؿ

لصاحب الشجرة :إنما أنت مضار".3

قاعدة " :الضرورات تبيح المحظورات"
مف أصوؿ وشواىد القاعدة حديث جابر بف سمرة " أف أىؿ بيت كانوا بالحرة

4

محتاجيف ،قاؿ :فماتت عندىـ ناقة أو لغيرىـ ،ػ أي أنقذتيـ مف اليالؾ ػ بقية شتائيـ

أو سنتيـ".5

1

ػ البخاري 52/

2

ػ الترمذي 7438/

3

ػ أبو داود 0236/

4

ػ الحرة لغة األرض ذات حجارة سود ،وموضع بيف المدينة المنورة والعقيؽ.

5

ػ أحمد 23038/

مختار القاموس مادة حرر
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قاعدة " :العادة محكمة"
مف أصوؿ وشواىد القاعدة :عف عائشة (ض) أف ىند بنت عتبة قالت " :يا رسوؿ
ا﵀ إف أبا سفياف رجؿ شحيح ،وليس يعطيني ما يكفي وولدي؛ إال ما أخذت منو وىو
ال يعمـ ! فقاؿ :خذي ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼ".

1

قاعدة " :العارية مؤداة ،والمنحة مردودة ،والدين مقضي ،والزعيم غارم"

"العارية تؤدى لصاحبيا ،وما يمنحو الرجؿ يجب رده ،والديف يجب قضاؤه ،والزعيـ

أي الكفيؿ غارـ أي ضامف".2.

قاعدة " الغرم بالغنم" أو " الخراج بالضمان"
الغرـ ىو ما يمزـ المرء مقابؿ شيء ،والغنـ ما يحصؿ لو مف مرغوبو مف ذلؾ

الشيء .3 .بمعنى أف التكاليؼ التي تحصؿ مف الشيء تكوف عمى مف ينتفع بو.4
وأصؿ ىذه القاعدة قضاء النبي  أف "الخراج بالضماف".5
ومف فروعيا نفقة العارية عمى المستعير ،ألف منفعتيا لو.
قاعدة  " :كل شرط ليس في كتاب اهلل فيو باطل"

قاؿ رسوؿ ا﵀  ..." :مف اشترط شرطا ليس في كتاب ا﵀ فيو باطؿ ،واف اشترط

مائة شرط؛ شرط ا﵀ أحؽ وأوثؽ".6
قاعدة " كل معروف صدقة"

كؿ معروؼ يفعمو اإلنساف أو يقولو مف الخير مما ندب إليو الشارع أو نيى عنو

يكتب لو بو صدقة.7

1

ػ البخاري 5372/

2

ػ عوف المعبود hadithportal.com/

3

ػ شرح القواعد الفقيية 407/

4

ػ القواعد الفقيية 472/

5

ػ القواعد الفقيية 477/

6

ػ البخاري 2377/

7

ػ hadithportal.com
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قاعدة  " :كل المسمم عمى المسمم حرام ،دمو ومالو وعرضو"
قاؿ رسوؿ ا﵀  " : إف ا﵀ ال ينظر إلى صوركـ وأموالكـ ،ولكف ينظر إلى قموبكـ

وأعمالكـ .كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ :دمو ومالو وعرضو".1
قاعدة" :كل مسكر حرام"

قاؿ رسوؿ ا﵀  " : كؿ مسكر حراـ".2
جمع رسوؿ ا﵀  بما أوتيو مف جوامع الكمـ كؿ ما غطى العقؿ وأسكر ،ولـ يفرؽ
بيف نوع ونوع ،وال تأثير لكونو مأكوال أو مشروبا.
قاعدة  " :ليس لعرق ظالم حق"
العرؽ الظالـ ىو أف يجيء الرجؿ إلى أرض قد أحياىا رجؿ قبمو ،ويغرس فييا غرسا
غصبا؛ أو يزرع أو يحدث فييا شيئا يستوجب بو األرض.
ويقاس عمى األرض غيرىا مف المغصوبات؛ والحديث قاعدة في أف العدواف ال

يكسب المعتدي حقا.3

قاعدة " المرء مؤاخذ بإقراره"
مف أصوؿ وشواىد القاعدة:
"اختصـ رجالف إلى رسوؿ ا﵀  ،فقاؿ أحدىما :اقض بيننا بكتاب ا﵀ ،وقاؿ اآلخر
ػ وىو أفقييما ػ أجؿ يا رسوؿ ا﵀  .فاقض بيننا بكتاب ا﵀ وأذف لي أف أتكمـ ،قاؿ:
تكمـ ،قاؿ إف ابني كاف عسيفا عند ىذا،قاؿ مالؾ ػ والعسيؼ األجير ػ زنى بامرأتو،
فأخبروني أف عمى ابني الرجـ .فافتديت منو بمائة شاة وجارية لي ،ثـ إني سألت
أىؿ العمـ ،فأخبروني أف ما عمى ابني جمد مائة وتغريب عاـ ،وانما الرجـ عمى
امرأتو ،فقاؿ رسوؿ ا﵀  :أما والذي نفسي بيده ألقضيف بينكما بكتاب ا﵀؛ أما
غنمؾ فرد عميؾ وجمد ابنو مائة وغربو عاما ،وأمر أنيس األسممي أف يأتي امرأة
اآلخر ،فإف اعترفت رجميا؛ فاعترفت فرجميا".4
1

ػ مسمـ 4779/

2

ػ مسمـ 0844 /

3

ػ القواعد الفقيية 283/

4

ػ البخاري 6287/
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قاعدة :المشقة تجمب التيسير"
مف أصوؿ وشواىد القاعدة ما روي عف جابر بف عبد ا﵀ (ض) قاؿ " :كاف رسوؿ
ا﵀  في سفرػ فرأى زحاما ،ورجال قد ظمؿ عميو ،فقاؿ :ما ىذا؟ قالوا :صائـ ،قاؿ:
ليس مف البر الصياـ في السفر !"
قاعدة  :المسممون عمى شروطيم أو المؤمنون عند شروطيم"

أصؿ ىذه القاعدة ما ورد في أصح كتاب بعد الكتاب" :المسمموف عمى شروطيـ"" 1،

أي ثابتوف عمييا ال يرجعوف عنيا" .2
قاعدة " :الولد لمفراش"

أصؿ ىذه القاعدة قوؿ الرسوؿ  " :الولد لمفراش ،ولمعاىر الحجر" . 3بمعنى أف
النسب يثبت بالنكاح والحد بالسفاح...

1

ػ البخاري4727/

2

ػ عوف المعبود hadithportal.com

3

ػ البخاري 7458/
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المطمب السادس :القواعد الفقيية واألصولية في المذاىب الفقيية
الفقو المذىبي ثالث مصدر لمقواعد الفقيية واألصولية ،فقد ساىمت المذاىب
الفقيية اإلسالمية عمى اختالفيا في حركة التقعيد الفقيي واألصولي.
ففي المذىب المالكي

1

"أصول الفتيا في الفقو عمى مذىب مالك" لمخشني (ت067ىػ) ،الذي احتوى عمى
أصوؿ المالكية .وقد كشؼ المؤلؼ عف منيجو في كتابو حيث قاؿ:
"جمعت في ىذا الكتاب أصوؿ الفتيا عمى مذىب مالؾ بف أنس والرواة مف أصحابو
جمعا محكما ،قيدت فيو المسائؿ المفتية باأللفاظ الموجزة.
وانما قصدت إلى ما يطرد أصمو ...والى كؿ جممة كافية ...والى كؿ قميؿ يدؿ عمى
كثير".
جاء ف ي مقدمة تحقيؽ الكتاب " :وقد كاف ابف حارث رائدا في مجاؿ التأصيؿ
الفقيي وتقعيد القواعد الجامعة".
وقد وردت بالمؤلَّؼ عبارات ِبدئت بكممة "أصؿ" و"كؿ" عبارة عف قواعد وضوابط
فقيية كما في األمثمة اآلتية:
ػ كؿ صفقة جمعت حالال وحراما ،فيي كميا حراـ
ػ كؿ ما تشاح فيو األجير والمستأجر ،حمموا فيو عمى سنة الناس وما تعارفوا في
ذلؾ.
"الفروق" لمقرافي (ت 486ىـ)
قاؿ المؤلؼ في فاتحة الكتاب " :وقد أليمني ا﵀ تعالى بفضمو أف وضعت في أثناء
كتاب "الذخيرة" مف ىذه القواعد شيئا مفرقا في أبواب الفقو ،كؿ قاعدة في بابيا،
وحيث تبنى عمييا فروعيا ،ثـ أوجد ا﵀ تعالى في نفسي أف تمؾ القواعد لو اجتمعت
في كتاب وزيد في تمخيصيا وبيانيا ،والكشؼ عف أسرارىا وحكميا ،لكاف ذلؾ أظير

1

ػ لمزيد مف التفصيؿ يرجى الرجوع إلى  :التقعيد الفقيي في المذىب المالكي .الدكتور عبد الرحيـ غازي ،عمى

الرابط Fikhossoul.com
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لبيجتيا ورونقيا ...فوضعت ىذا الكتاب لمقواعد خاصة ،وزدت قواعد ليست في
الذخيرة؛ وزدت ما وقع منيا في الذخيرة بسطا وايضاحا".
ومف أمثمة القواعد الفقيية الواردة بالفروؽ:
ػ األحكاـ المترتبة عمى العوائد تتبع العوائد وتتغير عف تغيرىا.
ػ مف ترؾ واجبا في الصوف ضمف.
"القواعد" لممقري (ت 858ىـ)
ذكر المؤلؼ منيجو في فاتحة الكتاب ... " :قصدت إلى تمييد ألؼ قاعدة ومائتي
قاعدة ...فمذلؾ شفعت كؿ قاعدة منيا بما يشاكميا مف المسائؿ".
ومف القواعد الفقيية التي وردت بالكتاب:
ػ كؿ عقد وضع لممعروؼ وأسس عمى اإلحساف ،فاألصؿ أف ال يمتنع الغرر فيو.
ػ إذا اتحد الحؽ سقط بإسقاط أحد المستحقيف.
"إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك" لمونشريسي (ت416ىـ)
جاء في خاتمة الكتاب  " :ىذا نياية ما قيدت ،مما إليو قصدت ،وفيو اجتيدت ،مف
القواعد المحكمة"...
ومف أمثمة القواعد الواردة بيذا الكتاب:
ػ درء المفاسد أولى مف جمب المصالح.
ػ مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو يعاقب بحرمانو.
"المنيج المنتخب عمى قواعد المذىب" لمزقاق (ت 419ىـ)

وقد جاء فيو:

وبعد ،فالقصد مف ىذا الرجز نظـ قواعد بمفظ موج ػز
مما انتمى إلى اإلماـ ابف أنس

وصحبو وما لديو مف أسس

وبعد أف يكمؿ إف شػاء اإللو أتبعو شرحا مبينا لحػػاله
وفي المذىب الحنفي:
" أصول الكرخي" (ت 063ىـ)

يبدأ المؤلؼ كؿ قاعدة بعنواف " األصؿ" كما في األمثمة اآلتية:
ػ األصؿ أف ما ثبت باليقيف ال يزوؿ بالشؾ.
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ػ األصؿ أنو يفرؽ بيف عمة الحكـ وحكمتو.
وقد شرح نجـ الديف النسفي (ت 507ىػ) ىذه المجموعة مف القواعد وأوضحيا
باألمثمة والشواىد.
"األشباه والنظائر" البن نجيم (ت 483ىـ)
تـ تصنيؼ قواعد األشباه والنظائر إلى قواعد أساسية وقواعد فرعية .وممف خدـ
"األشباه والنظائر" شرؼ الديف الغزي (ت 7335ىػ) مف خالؿ "تنوير البصائر عمى
األشباه والنظائر" ،والحموي (ت  7398ىػ) مف خالؿ "غمز عيوف البصائر شرح
األشباه والنظائر".
"قواعد مجمة األحكاـ العدلية"
ىي مف تأليؼ لجنة مف كبار عمماء الدولة العثمانية  ،وىي قواعد أساسية وفرعية
ذات صياغة محكمة ،كما في األمثمة اآلتية:
ػ "اإلقرار حجة قاصرة"
ػ "التصرؼ عمى الرعية منوط بالمصمحة"
وفي المذىب الشافعي:
"قواعد األحكام في مصالح األنام" لعز الديف بف عبد السالـ (ت 663ىػ)
يدور موضوع الكتاب حوؿ قاعدة "جمب المصالح ودرء المفاسد".
ومف القواعد الوارد فيو:
ػ األصؿ أف تزوؿ األحكاـ بزواؿ عمميا.
ػ كؿ تصرؼ جر فسادا ،أو دفع صالحا فيو منيي عنو.
"األشباه والنظائر" البن الوكيل الشافعي (ت 814ىـ)
مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:
ػ إذا دار فعؿ النبي  بيف أف يكوف جبميا وبيف أف يكوف شرعيا ،فيؿ يحمؿ عمى
الجبمي ألف األصؿ عدـ التشريع ،أو عمى الشرعي ألنو  بعث لبياف الشرعيات.
ػ احتماؿ أخؼ المفسدتيف ألجؿ أعظميما ىو المعتبر في قياس الشرع.
"المجموع المذىب في قواعد المذىب" لمعالئي الشافعي (ت841ىـ)
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جاء في مقدمة الكتاب " :بدأت أوال بقاعدة جمب المصالح ودرء المفاسد ...ثـ
ذكرت القواعد الخمس ...ثـ سردت بعد ذلؾ القواعد مبتدئا باألىـ فاألىـ".
ومف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:
ػ األصؿ في األلفاظ الحقيقة عند اإلطالؽ ،فال تحمؿ عمى المجاز إال بدليؿ.
ػ إذا اجتمع حظر واباحة غمب جانب الحظر.
"األشباه والنظائر" البن السبكي (ت 881ىـ)
مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:
ػ الخروج مف الخالؼ أولى وأفضؿ.
ػ كؿ متصرؼ عف الغير فعميو أف يتصرؼ بالمصمحة.
"المنثور" لمزركشي ( ت 846ىـ)
يقوؿ المؤلؼ  " :وىذه قواعد تضبط لمفقيو أصوؿ المذىب ...وفرعت عمييا...
ورتبتيا عمى حروؼ المعجـ".
مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:
ػ اإلجتياد ال ينقض باإلجتياد
ػ إذا ضاؽ األمر اتسع.
"األشباه والنظائر " لمسيوطي (ت 411ىـ)

مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:

ػ مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو
ػ الميسور ال يسقط بالمعسور
وفي المذىب الحنبمي:
" القواعد النورانية الفقيية" البن تيمية (ت898ىـ)

مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:

ػ إذا تعذر جمع الواجبيف قدـ أرجحيما
ػ األصؿ في العقود رضا المتعاقديف
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"القواعد الفقيية" البن قاضي الجبل (ت  881ىـ)
مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:
ػ ما ثبت لمضرورة أو الحاجة يقدر الحكـ بقدرىا.
ػ يسقط الواجب بالعجز
"القواعد" البن رجب (ت 845ىـ)

مف نماذج القواعد الواردة بالكتاب:

ػ مف تعجؿ حقو أو ما أبيح لو قبؿ وقتو عمى وجو محرـ عوقب بحرمانو.
ػ يقوـ البدؿ مقاـ المبدؿ ويسد مسده ،ويبنى حكمو عمى حكـ مبدلو.
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المطمب السابع  :القواعد الفقيية واألصولية الكبرى
القواعد الفقيية واألصولية ليست عمى درجة واحدة في األىمية ،فمنيا الكبرى
ومنيا الصغرى .وقد جمع بعضيـ القواعد الفقيية واألصولية األميات فيما يمي:
خمس مقررة قواعد مذىػب لمشافعػػي 1فكػف بيف خبي ار

ضرر يزاؿ ،وعادة قد حكمت وكػذا المشقػة تجمب التيسي ار
والشػؾ ال تػرفع بػو متيقنا

والقصد أخمص إف أردت أجو ار

وأـ القواعد الفقيية واألصولية ىي قاعدة:
" األمور بمقاصدىا"
واألمور جمع أمر ،وىو لفظ عاـ لألقواؿ واألفعاؿ كميا؛ ومنو قوؿ ا﵀ تعالى :

﴿

 ، ﴾   أي ما ىو عميو مف قوؿ وفعؿ .ثـ إف الكالـ عمى تقدير
مقتضى ،أي أحكاـ األمور بمقاصدىا .بمعنى أف تصرفات اإلنساف وأعمالو تختمؼ
أحكاميا ونتائجيا باختالؼ مقصود اإلنساف مف تمؾ األعماؿ والتصرفات.
ومف أصوؿ وتطبيقات قاعدة "األمور بمقاصدىا" مف القرآف الكريـ قوؿ ا﵀ تعالى﴿ :
            
  

. ﴾       

2

ومف السنة النبوية قوؿ الرسوؿ : 
"إنما األعماؿ بالنيات وانما لكؿ امرئ ما نوى ،فمف كانت ىجرتو إلى ا﵀ ورسولو
فيجرتو إلى ا﵀ ورسولو ،ومف كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أو امرأة ينكحيا فيجرتو إلى
ما ىاجر إليو".
ومف القواعد المنبثقة عف قاعدة "األمور بمقاصدىا" قاعدة "العبرة في العقود لممقاصد
والمعاني ال لأللفاظ والمباني" ،وقاعدة " :ال ثواب إال بنية".

1

ػ ال عبرة لممذىب الشافعي ،وانما ىي مقررة في كؿ المذاىب الفقيية.

2

ػ النساء733/
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قاعدة  " :الضرر يزال"
الضرر إلحاؽ مفسدة بالغير ،ويقصد بقاعدة "الضرر يزاؿ" ،أي تجب إزالتو.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة مف القرآف قوؿ ا﵀ تعالى:

﴿   

. ﴾ 
فالتضييؽ عمى المطمقة في السكنى والنفقة ضرر يزاؿ شرعا.
ومف السنة النبوية قوؿ الرسوؿ  " : أف رجال كانت لو شجرة في أرض غيره ،وكاف
صاحب األرض يتضرر بدخوؿ صاحب الشجرة ،فشكا ذلؾ إلى النبي  ، فأمره أف
يقبؿ منو بدليا أو يتبرع لو بيا ،فمـ يفعؿ .فأذف لصاحب األرض بقمعيا ،وقاؿ
لصاحب الشجرة :إنما أنت مضار".
ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي اإلعارة لمدة معمومة لمبناء أو الغراس ،فيبني
المستعير فييا أو يغرس ثـ يرجع المعير عف عاريتو قبؿ األجؿ .فإف المعير يتكمؼ
بيدـ البناء وقمع الغرس ،ويضمف لممستعير ما نقص البناء والغرس باليدـ والقمع؛
وذلؾ بأف يقوـ قائما إلى نياية أجؿ اإلعارة ،ويضمف فرؽ ما بينيما بسبب إض ارره
بالمستعير.
قاعدة" :العادة محكمة"
العادة كؿ خصمة حسنة ترتضييا العقوؿ وتطمئف إلييا النفوس ،وىي إحدى مصادر
التشريع بشرط عدـ معارضتيا أصوؿ الشريعة.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة مف القرآف الكريـ قوؿ ا﵀ تعالى﴿ :

 

 ﴾    فاإلنفاؽ عمى الولد يكوف بحسب العادة.
ومف السنة النبوية ما روي عف عائشة (ض) أف ىند بنت عتبة قالت  " :يا
رسوؿ ا﵀ إف أبا سفياف رجؿ شحيح ،وليس يعطيني ما يكفي وولدي إال ما أخذت
منو وىو ال يعمـ! فقاؿ خذي ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼ".
ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي :فإنو ما ال ضابط لو في الشريعة
يحكـ فيو العرؼ كالحرز في السرقة ،واحياء الموات ،وما يعد قبضا وايداعا...
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قاعدة " :المشقة تجمب التيسير"
يقاؿ شؽ عميو األمر :صعب عميو ،ويراد بالمشقة الجالبة لمتيسير ،المشقة التي تنفؾ
عنيا التكاليؼ الشرعية.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة مف القرآف الكريـ قوؿ ا﵀ تعالى﴿ :

  

 ، ﴾  فالشريعة مبناىا عمى التيسير والترخيص والتخفيؼ؛ وال تكميؼ
فييا إال بمقدور.
ومف السنة النبوية ما روي عف جابر بف عبد ا﵀ (ض) قاؿ" :كاف رسوؿ ا﵀
 في سفر ،فرأى زحاما ورجال قد ظمؿ عميو ،فقاؿ :ما ىذا؟ قالوا :صائـ ،قاؿ:
ليس مف البر الصياـ في السفر!".
ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي :التيمـ عند مشقة استعماؿ الماء ،والعقود
في الصالة عند مشقة القياـ ،وقصر الصالة في السفر...
ومف القواعد التي تتعمؽ بقاعدة "المشقة تجمب التيسير" قاعدة" :الضرورات
تبيح المحظورات" وقاعدة  " :إذا ضاؽ األمر اتسع"...
قاعدة" :اليقين ال يزول بالشك"
اليقيف ىو اإلعتقاد الجازـ الثابت المطابؽ لمواقع ،أما الشؾ فيو نقيض اليقيف.
ومعنى اليقيف مف قاعدة "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" ىو اإلستصحاب لما تيقف في
الماضي ،وىو األصؿ؛ وأطمؽ عميو اليقيف مجا از .والمراد بالشؾ ،الشؾ الطارئ بعد
حصوؿ اليقيف.
أو أف ما كاف ثابتا متيقنا ال يرتفع بمجرد طروء الشؾ عميو ،ألف اليقيف ال يعقؿ أف
يزيمو ما ىو أضعؼ منو.
ومف أصوؿ وتطبيقات القاعدة مف القرآف الكريـ قوؿ ا﵀ تعالى:
.﴾           
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﴿  

ومف السنة النبوية ما رواه البخاري" :عف عباد بف تميـ عف عمو أنو شكا إلى رسوؿ

ا﵀  الرجؿ الذي يخيؿ 1إليو أنو يجد الشيء في الصالة ،فقاؿ :ال ينفتؿ ػ أو ال
ينصرؼ ػ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".2

ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي :إذا شؾ الصائـ في غروب الشمس
اعتبار باألصؿ وىو بقاء النيار .ولو شؾ في طموع الفجر جاز لو
ا
لـ يجز لو الفطر،
األكؿ ألف األصؿ بقاء الميؿ.
ومف القواعد التي ليا صمة بقاعدة "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" قاعدة "األصؿ
بقاء ما كاف عمى مكاف" و " األصؿ براءة الذمة" و" األصؿ في الصفات العارضة
العدـ" و"القديـ يترؾ عمى قدمو".

1

ػ بمعنى يتييأ لو

2

ػ البخاري705/
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المطمب الثامن :القواعد الفقيية واألصولية الفرعية
القواعد الفقيية واألصولية الفرعية ليست كالقواعد الكبرى في األىمية ،وىي ال
حصر ليا .وانما نمثؿ ليا بالقواعد اآلتية:
قاعدة  ":إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظميما ضر ار بارتكاب أخفيما" ومف

صيغيا "الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ" و"يختار أىوف الشريف".

وعميو ،في حالة تعارض مفسدتيف يراعى أعظميما ضر ار بارتكاب أخفيما ،وىذه
المراعاة تكوف بإزالة الضرر ،ألف المفاسد تراعى بالنفي...
ومف أصوؿ القاعدة مف القرآف ،قوؿ ا﵀ تعالى:

﴿  

              

. ﴾            

1

فالقتاؿ في الشير الحراـ ػ وىو ما نقمو الكفار عمى المسمميف ػ مفسدة أخؼ مف
مفسدة صد الكفار عف سبيؿ ا﵀؛ والكفر بو والمسجد الحراـ ،واخراج أىمو منو وفتنة
المؤمنيف.
ومف ذلؾ أيضا صمح الحديبية مفسدة ،ألف الرسوؿ  صالح المشركيف عمى أنو
مف جاءه مف أىؿ مكة مسمما رده إلييـ؛ ومف راح مف المسمميف إلييـ ال يردونو.
إال أف ىذه المفسدة واف كاف فييا إعطاء الدنية في الديف أخؼ مف مفسدة أعظـ
وىي قتؿ المؤمنيف والمؤمنات الذيف كانوا بيف أظير الكفار بمكة ،وال يعرفيـ أكثر
الصحابة كما أشار إلى ىذا قولو تعالى:
.﴾  

1

ػ البقرة277/

2

ػ الفتح 25/

﴿       

2
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ومف السنة النبوية ما رواه اإلماـ مسمـ" :عف ثابت بف أنس أف أعرابيا باؿ في

المسجد؛ فقاـ إليو بعض القوـ ،فقاؿ رسوؿ ا﵀ " : دعوه وال تزرموه1؛ قاؿ :فمما
فرغ ،دعا بدلو مف ماء فصبو عميو" .قاؿ اإلماـ النووي" :وفيو الرفؽ بالجاىؿ،
وتعميمو ما يمزـ مف غير تعنيؼ وال إيذاء ،إذا لـ يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا.
وفيو دفع أعظـ الضرريف باحتماؿ أخفيما لقولو " :دعوه ،لمصمحتيف :إحداىما أنو
لو قطع عميو بولو لتضرر ،وأصؿ التنجيس قد حصؿ ،فكاف احتماؿ زيادتو أولى مف
إيقاع الضرر بو .والثانية أف التنجيس قد حصؿ في جزء يسير مف المسجد ،فمو
أقاموه في أثناء بولو لتنجست ثيابو ،وبدنو ،ومواضع كثيرة مف المسجد".
ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي :السكوت عمى المنكر مفسدة أخؼ
مف مفسدة إنكاره إذا ترتب عمى ىذا التغيير ضرر أعظـ ،ومفسدة إلقاء األمتعة في
البحر أخؼ مف مفسدة غرؽ السفينة التي تشرؼ عميو...
قاعدة" :إذا اجتمع الحالل والحرام غمب الحرام الحالل" أو "ما اجتمع محرم ومبيح
إال غمب المحرم".
مف أصوؿ القاعدة مف السنة قوؿ الرسوؿ  " :الحالؿ بيف ،والحراـ بيف،
وبينيما مشتبيات ،ػ أو مشبيات ػ ال يعمميا كثير مف الناس فمف اتقى الشبيات فقد
استب أر لدينو وعرضو ،ومف وقع في الشبيات وقع في الحراـ كالراعي يرعى حوؿ
الحمى يوشؾ أف يقع فيو .أال واف لكؿ ممؾ حمى ،أال واف حمى ا﵀ محارمو".
فالمشبيات ىي كؿ ما ليس بواضح الحؿ والحرمة مما تتجاذبو أدلة التحميؿ والتحريـ.
والحمى ىي الحرمات التي ال يحؿ انتياكيا .كذلؾ قولو " : دع ما يريبؾ إلى ما
ال يريبؾ".
ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي حرمة نكاح مف التبس أمرىا أىي
محرمة أـ أجنبية.

1

ػ يعني ال تقطعوا عميو بولو.
مختار القاموس مادة زرـ
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قاعدة ":التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة"
نفاذ تصرفات الراعي عمى رعيتو ولزوميا عمييـ ،متوقؼ عمى وجود المصمحة في
ىذه التصرفات .ويراد بالراعي كؿ مف يمي أم ار مف أمور المسمميف العامة إماما
أعظـ كاف أو عامال أو وليا...
ومف أصوؿ القاعدة مف القرآف الكريـ قوؿ ا﵀ تعالى:

﴿    

.﴾           

1

قاؿ القرطبي " :ىذه اآلية مف أميات األحكاـ ،فيي تتناوؿ الوالة فيما إلييـ مف
األمانات في قسمة األمواؿ ،ورد الظالمات ،والعدؿ في الحكومات ...وتتناوؿ مف
دونيـ مف الناس في حفظ الودائع ،والحرز في الشيادات وغير ذلؾ".

وكذلؾ قوؿ ا﵀ تعالى 2﴾         ﴿:ففي
ىذه اآلية نيي لألولياء عف إيتاء السفياء أمواليـ ،معتب ار إياىا أمواال عامة خوؼ
تضيعيـ إياىا بسوء التصرؼ فييا.
ومف السنة النبوية الشريفة ما رواه عبد ا﵀ بف عمر (ض) قاؿ :سمعت رسوؿ
ا﵀  يقوؿ ":كمكـ راع ،وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو :اإلماـ راع ومسؤوؿ عف رعيتو،
والرجؿ راع في أىمو ،وىو مسؤوؿ عف رعيتو ،والمرأة راعية في بيت زوجيا ومسؤولة
عف رعيتيا ."...وعف معقؿ بف يسار (ض)" :سمعت النبي  يقوؿ " :ما مف عبد
يسترعيو ا﵀ رعية فمـ يحطيا بنصحو ،لـ يجد رائحة الجنة" 3.وفي رواية أخرى " :ما

مف واؿ يمي رعية مف المسمميف فيموت وىو غاش ليـ إال حرـ ا﵀ عميو الجنة".

4

ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي مف باب الجنايات أف عفو اإلماـ عف
قاتؿ مف ال ولي لو ال يصح ،ألف الحؽ لعامة المسمميف وانما السمطاف نائب عنيـ
فيما ىو أصمح ليـ؛ وليس مف النظر إسقاط حقيـ مجانا ،وانما لو القصاص أو
الصمح.
1

ػ النساء58/

2

ػ النساء5/

3

ػ مسمـ227/

4

 مسمـ742/32

كما أف عطاءه لرعيتو يكوف عمى حسب النفع لمديف واألمة ال عمى حسب ىواه.
قاعدة" :الميسور ال يسقط بالمعسور"
المقدور عميو في التكاليؼ الشرعية ال يسقط بسقوط غير المقدور عميو .بمعنى أف
مف كمؼ بشيء فقدر عمى البعض وعجز عف البعض اآلخر؛ فإنو يأتي بما كاف
في مقدوره ،ويسقط عنو ما عجز عنو ارتفاقا.
وقد عبر القرافي عف ىذه القاعدة بقولو " :المتعذر يسقط اعتباره ،والممكف يستصحب
فيو التكميؼ"

ومف أصوؿ القاعدة مف القرآف الكريـ قوؿ ا﵀ تعالى 1﴾   ﴿ :أي

أف "المأمورات يأتي اإلنساف منيا بقدر طاقتو ،وأما في المحظورات فالبد مف
اجتنابيا بالكمية".

2

ومف السنة ما روي عف أبي ىريرة (ض) قاؿ" :سمعت رسوؿ ا﵀  يقوؿ:

ما نييتكـ عنو فاجتنبوه ،وما أمرتكـ بو فأتوا منو ما استطعتـ".3

ومف تطبيقات القاعدة في الفقو المذىبي :إذا عجز المكمؼ عف ركف أو
شرط ،كنحو وضوء أو غسؿ ،أو قدر عمى غسؿ بعض األعضاء ،أو التيمـ ،أو
إزالة بعض المنكر ،أتى بالممكف وصحت عبادتو...

1

ػ التغابف76/

2

ػ صفوة التفاسير 077/0

3

ػ البخاري7007/
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الخاتمة:
تدويف عمـ الفقو واألصوؿ بدأ عموما استقرائيا ،ثـ أمسى تجريديا في حدود
القرف الرابع اليجري.
وقد انبثؽ عمـ القواعد الفقيية واألصولية عف عمـ الفقو واألصوؿ ،كانبثاؽ العموـ
البحتة واإلنسانية عف الفمسفة باعتبارىا أما لمعموـ.
ويتحدد موضوع عمـ القواعد الفقيية واألصولية بحكـ تدريسي ليا بسمؾ اإلجازة
والماستر ،واشرافي عمى رسائؿ جامعية ،ومشاركتي في لجاف مناقشة تتعمؽ بيا في:
ماىية القواعد الفقيية واألصولية في المحور األوؿ .فإذا كانت القواعد الفقيية صيغ
ألحكاـ فروعية أغمبية ،فإف القواعد األصولية صيغ لألدلة اإلجمالية وقواعد
اإلستنباط ،كما أف مف الخصائص المشتركة ليذه القواعد أنيا موجزة ،وتمنح ممكة
فقيية وأصولية عامة وعاجمة.
ومف محاور ىذا العمـ كذلؾ ،المصطمحات المتعمقة بالقواعد الفقيية واألصولية
كالضوابط والنظريات واألشباه والنظائر والفروؽ الفقيية ...ومحور تاريخيا الذي
يتحدد في ثالثة أطوار :طور النشوء والتكويف ،وطور النمو والتدويف ،وطور الرسوخ
والتقنيف ومحور مصادرىا ،وىي القرآف الكريـ ،والسنة النبوية ،والمذاىب الفقيية،
ومحور أنواعيا ،وىي القواعد الفقيية واألصولية الكبرى ،والقواعد الفقيية واألصولية
الفرعية...
وأخيرا ،فتمثؿ القواعد الفقيية واألصولية زبدة عمـ الفقو واألصوؿ وعصارتيما؛
ومظي ار مف مظاىر سمو العقمية التنظيرية اإلسالمية إلى جانب الفكر والفمسفة
اإلسالمية....
الجمعة  0رمضان  1669الموافق  14أبريل 9391
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فيرس اآليات القرآنية الكريمة
السورة

اآلية
إذ يرفع إبراىيـ القواعد مف البيت واسماعيؿ

رقميا
727

يا أييا الناس كموا مما في األرض حالال طيبا

768

فمف اضطر غير باغ وال عاد فال إثـ عميو

770

فمف اعتدى عميكـ فاعتدوا عميو بمثؿ ما اعتدى عميكـ

794
البقرة

يسألونؾ عف الشير الحراـ

277

ال يؤاخذكـ ا﵀ بالمغو في أيمانكـ

225

وعمى المولود لو رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ

200

وليممؿ الذي عميو الحؽ

282

ال يكمؼ ا﵀ نفسا إال وسعيا

286

وال تؤتوا السفياء أموالكـ

النساء

وابتموا اليتامى حتى إذا بمغوا النكاح

5
6

إف ا﵀ يأمركـ أف تؤدوا األمانات

58

ومف يخرج مف بيتو مياج ار

733

وال تضاروىف لتضيقوا عمييف

الطالؽ

65

خذ العفو وأمر بالعرؼ

األعراؼ

799

وما يتبع أكثرىـ إال ظنا

يونس

06

وما أمر فرعوف برشيد

اإلسراء

77

فأتى ا﵀ بنيانيـ مف القواعد

النحؿ

26

لو تزيموا لعذبنا الذيف كفروا

الفتح

25
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فيرس األحاديث النبوية الشريفة
ػ إنما األعماؿ بالنيات
ػ ادرؤوا الحدود بالشبيات
ػ إنما أنت مضار
ػ أف أىؿ بيت كانوا بالحرة محتاجيف
ػ اختصـ رجالف إلى رسوؿ ا﵀
ػ إنما سميت عمى كمبؾ
ػ الحالؿ بيف والحراـ بيف
ػ خذي ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼ
ػ دعوه وال تزرموه
ػ دع ما يريبؾ إلى ما ال يريبؾ
ػ صؿ قائما
ػ العجماء جرحيا جبار
ػ العارية مؤداة
ػ فاتقوا ا﵀ ما استطعتـ
ػ كمكـ راع
ػ كؿ معروؼ صدقة
ػ كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ
ػ كؿ مسكر حراـ
ػ لو يعطى الناس بدعواىـ
ػ ليس لعرؽ ظالـ حؽ
ػ ليس مف البر الصياـ في السفر
ػ ال يبمغ العبد أف يكوف مف المتقيف
ػ ال ينفتؿ
36

ػ مف رأى منكـ منك ار فميغيره
ػ مف اشترط شرطا ليس في كتاب ا﵀
ػ المسمموف عمى شروطيـ
ػ مقاطع الحقوؽ عند الشروط
ػ مف قاسـ الربح
ػ ما مف عبد يسترعيو ا﵀ رعية
ػ ما مف واؿ يمي رعية
ػ ما نييتكـ عنو فاجتنبوه
ػ الولد لمف ارش

37

فيرس القواعد الفقيية واألصولية
ػ األمور بمقاصدىا
ػ األعماؿ بالنيات
ػ األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة
ػ استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بو
ػ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غمبت
ػ اإلقرار حجة قاصرة
ػ األصؿ في األشياء اإلباحة
ػ إذا اتحد الحؽ سقط بإسقاط أحد المستحقيف
ػ األصؿ أف ما ثبت باليقيف ال يزوؿ بالشؾ
ػ األصؿ أنو يفرؽ بيف عمة الحكـ وحكمتو
ػ األصؿ أف تزوؿ األحكاـ بزواؿ عمميا

ػ إذا دار فعؿ النبي  بيف أف يكوف ِجبميا ،وبيف أف يكوف شرعيا؛ فعمى ما يحمؿ.
ػ احتماؿ أخؼ المفسدتيف ألجؿ أعظميما ىو المعتبر في قياس الشرع
ػ األصؿ في األلفاظ الحقيقة عف اإلطالؽ ،فال تحمؿ عمى المجاز إال بدليؿ
ػ إذا اجتمع حظر واباحة غمب جانب الحظر
ػ اإلجتياد ال ينقض إال باإلجتياد
ػ إذا ضاؽ األمر اتسع
ػ إذا تعذر جمع الواجبيف قدـ أرجحيما
ػ األصؿ في العقود رضا المتعاقديف
ػ األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف
ػ األصؿ براءة الذمة
ػ األصؿ في الصفات العارضة العدـ
ػ إذا تعارضت مفسدتاف روعي أعظميما ضر ار بارتكاب أخفيما
38

ػ إذا اجتمع الحالؿ والحراـ غمب الحراـ الحالؿ
ػ األحكاـ المترتبة عمى العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرىا
ػ البينة عمى المدعي واليميف عمى مف أنكر
ػ التابع تابع
ػ التعزير إلى اإلماـ عمى قدر عظـ الجرـ وصغره
ػ التصرؼ عف الغير منوط بالمصمحة
ػ جناية العجماء جبار
ػ الحيازة سند الممكية
ػ الحالؿ بيف والحراـ بيف
ػ الحدود تد أر بالشبيات
ػ الخراج بالضماف
ػ الخروج مف الخالؼ أولى وأفضؿ
ػ الدخوؿ باألميات يحرـ البنات ،والعقد عمى البنات يحرـ األميات
ػ درء المفاسد أولى مف جمب المصالح
ػ الضرر يزاؿ
ػ الضرورات تبيح المحظورات
ػ الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ
ػ العادة محكمة
ػ العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ،ال لأللفاظ والمباني
ػ العقد شريعة المتعاقديف
ػ العارية مؤداة ،والمنحة مردودة ،والديف مقضي ،والزعيـ غارـ
ػ الغرـ بالغنـ
ػ القديـ يترؾ عمى قدمو
ػ كؿ عمة سبب وليس كؿ سبب عمة
ػ كؿ شيء كره أكمو واإلنتفاع بو فشراؤه وبيعو مكروه
ػ كؿ شيء في القرآف أو ،أو ،فيو مخير؛ وكؿ شيء فإف لـ تجدوا فيو عمى الترتيب
39

ػ كؿ شرط ليس في كتاب ا﵀ ،فيو باطؿ
ػ كؿ معروؼ صدقة
ػ كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ
ػ كؿ مسكر خمر
ػ كؿ صفقة جمعت حالال وحراما ،فيي كميا حراـ
ػ كؿ ما تشاح فيو األجير والمستأجر ،حمموا فيو عمى سنة الناس وما تعارفوا في ذلؾ
ػ كؿ عقد وضع لممعروؼ وأسس عمى اإلحساف ،فاألصؿ أف ال يمتنع الغرر فيو
ػ كؿ تصرؼ جر فسادا ،أو دفع صالحا فيو منيي عنو
ػ كؿ متصرؼ عف الغير فعميو أف يتصرؼ بالمصمحة
ػ ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف
ػ ال ضرر وال ضرار
ػ ال ثواب إال بنية
ػ ليس لعرؽ ظالـ حؽ
ػ المعروؼ عرفا كالمشروط شرطا
ػ المفاضمة في الميراث
ػ المرء مؤاخذ بإق ارره
ػ المشقة تجمب التيسير
ػ المماثمة في العقاب
ػ المسمموف عمى شروطيـ
ػ مف ترؾ واجبا في الصوف ضمف
ػ مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو يعاقب بحرمانو
ػ الميسور ال يسقط بالمعسور
ػ ما ثبت لمضرورة أو الحاجة يقدر الحكـ بقدرىا
ػ مف تعجؿ حقو أو ما أبيح لو قبؿ وقتو عمى وجو محرـ عوقب بحرمانو
ػ ما اجتمع محرـ ومبيح إال غمب المحرـ
ػ المتعذر يسقط اعتباره ،والممكف يستصحب فيو التكميؼ
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ػ الولد لمفراش
ػ اليقيف ال يزوؿ بالشؾ
ػ يختار أىوف الشريف
ػ يسقط الواجب بالعجز
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البيبميوغرافيا
ػ التقعيد الفقيي في المذىب المالكي
الدكتور عبد الرحيـ غازي Fikhossoul.com /
ػ شرح القواعد الفقيية
الشيخ أحمد بف الشيخ محمد الزرقا (ت 7057ىػ 7908-ـ) الطبعة
الخامسة 7479ىػ7998ـ ،دار القمـ ػ دمشؽ
ػ صفوة التفاسير
محمد عمي الصابوني  ،طبعة 7427ىػ 2337ـ ،دار الفكر ،بيروت
ػ القواعد الفقيية
عمي أحمد الندوي ،الطبعة الرابعة 7478ىػ 7998ـ ،دار القمـ  ،دمشؽ
ػ القواعد الفقيية واألصولية في القرآف الكريـ
الدكتور عبد الرحيـ غازي Fikhossoul.com /
ػ القواعد الفقيية واألصولية في السنة النبوية
الدكتور عبد الرحيـ غازي Fikhossoul.com /
ػ مختار القاموس
الطاىر أحمد الزاوي ،الدار العربية لمكتاب سنة  ،7983-7979ليبيا ػ تونس
ػ نظرية التقعيد الفقيي وأثرىا في اختالؼ الفقياء
الدكتور محمد الروﯕـي ،طبعة4991ـ ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء.
ػ hadithportal.com
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