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 نشأة القواعد الفقهية وتطورها وبعض المؤلفات فيها

Emergence, Development and Sources of 
Islamic Legal Maxims  

 
 بركت هللا 

Abstract 
 

Maxims of Islamic Law (al-qaw┐’id al-fiqhiyyah) are in fact part of the objectives of 
shar┘’ah (maq┐╖id al-shar┘’ah).These maxims, basically derived from the set of 
principles mentioned in the Qur’┐n and Sunnah replicate established opinions of 
Islamic Law to which Jurists appeal when confronting new legal issues. The present 
article throws light on the genesis of legal maxims, their development during various 
eras after the Prophetic age and how they reached the stage of maturity. The article also 
introduces major important works written on the subject, especially by ╓anafi jurists. 

Keywords: Introduction to Legal Maxims, Emergence of Legal Maxims, 
Chronology of Legal Maxims, Important Works of Legal Maxims.  

 تهايحکام و حجألاتبحث عن مصادر  يى أصولية اليتعلی قواعد تشتمل الفقهية القواعد الشریعة یری أن ادلتأمل يف
لفاظ العربية األ مرىی فی غالب األ الوقوع فی اخلطأ وحکام حتی تعصم الفقيو من ستنباط لألاإلج یضع مناىو 

أن  رر یقول صاحب الد كع فروعات کثرية من أبواب شتی ولذلعلی قواعد فقهية التی جتم یضاً أخاصة و تشتمل 
القواعد  كسائل کثرية و تللی قواعد کلية کل منها ضابط و جامع دلإرجعوا ادلسائل الفقهية أهاء قد احملققني من الفق

سائل و ستئناس ابدلمر فذکرىا یوجب اإلابدئ األ ثبات ادلسائل يفالکتب الفقهية تتخذ أدلة إل و معتربة يف مسلمة
ادلقدمة علی ما نية فی سعون قاعدة فقهية و حررت ادلقالة الثاتتسع و  تذىان، فلذا رتعیکون وسيلة لتقررىا فی األ

يات لکن ال ختتل کليتها و ثنانفرد یوجد من مشتمالتو بعض ادلتذا إن کان حبيث إالقواعد و  هن بعض ىذإسيأتی مث 
  1یقيد بعضاً و عمومها من حيث اجملموع دلا أن بعضها خيصص 

 زتد الزرقاء:أمصطفی  و قد قال جتاه ىذه القواعد
، استخرجها يامع الکلم ادلعرب عن الفکر الفقهمن جو ، و سالميةقانون الشریعة اإلرتالية عامة من إقواعد صيغ فهذه ال

مثال فی جزلة، وجرت رلری األ ةعبارات موجز ، و صاغوىا بمتطاول من دالئل النصوص الشرعية الفقهاء فی مدی
 .القانون الوضعی ایضاً سالمی، بل فی عامل اللتها فی عامل الفقو اإلا و دالشهرهت
هنا ذترات فکر عدلی و عقلی ذات نفسهم ، ألأمعتربة و مقررة لدی القانونيني  حقوقية  ئمنها تعرب عن مبادفکثري 
  2.اءشریع و التعامل و احلقوق والقضفی ميزان الت ةقيم اثبت

 تعريف قواعد الفقه:
أن معرفة الکل ذ إ فیضال جزء من ىذا ادلرکب اإلقبل أن یقدم تعریف القواعد الفقهية کفن مستقل جيب معرفة ک

 جزائو. فيوجب ذلك تعریف کل من القواعد والفقو أن االول مضاف و الثانی مضاف اليو.أتتوقف علی معرفة  
                                                 


 افغانستان.-جالل اابد ادلشارك جبامعة ننغرىار، ذاالستا / حةل ادلكتوراه جبامعة بشاورابحث مر 
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 ول: القاعدة: لغة واصطالحًا.األ
  يرکانو واحلسأ أيسالم کما یقال: قواعد اإل  يو، معنواًي کان أم حسيًا فادلعنو القاعدة  فی اللغة أساس الشئ وأصل

 ساسو.أقواعد البيت: :قال کما ی
 "قضية کلية یتعرف منها أحکام جزئياهتا :"صطالحويف اإل

 )) ليتفقهوا فی الدین((. :قال تعالی ،الفقو فی اللغة العلم ابلشئ والفهم لو
 ء فيو. علما او اي یکون

 ".ستداللأدلتها التفصيلية ابإل حکام الشرعية العملية عنألالعلم اب" نوأب:واصطالحاً 
 "فيو حکم كلی ینطبق علی جزئياتو ليتعرف احکامها "هنا القاعدة الفقهية اصطالحاً : أب نیمع

 "حکامها منوأی ینطبق عليو جزئيات کثرية تفهم مرالکلی الذاأل "وقال بعضهم
ا أمر االجتاه الثانی أبهن، أوحکم کلی، لفقهية فمنهم من عرفها أبهنا أمرن فی تعریف القاعدة افی احلقيقة ىناك اجتاىا

 غلبی.أحکم  أو
 .3منو ی أکثر جزئياتو لتعرف أحکامهاینطبق علکلي  ال يهنا حکم أکثر فلذلك عرف بعضهم أب

 مهية القواعد الفقهية  :أ
 سالمي: اإل کتابو القواعد فی الفقو  يف (ىـــ ۵۹۷ادلتوفی )یقول احلافظ ابو الفرج عبدالرزتن بن رجب احلنبلی 

 وفوائدرتة، تضبط للفقيو أصول ادلذىب، و تطلعو من مأخذ الفقو علی ما کان عنو قدما بعد: فهذه قواعد مهمة أ
فليمعن  الناظر فيو النظر ؛سلك واحد و تقيد لو الشوارد، و تقرب عليو کل متباعد  تغيب و تنظم لو منثور ادلسائل يف

 4 .أن اللبيب من عذر
اشتملت  –و علوًا  مدیة زاد هللا تعالی منارىا شرفاً ادلعظمة احملن الشریعة "إرزتو هللا : ادلالكي مام القرافی یقول اإل

 صوذلا قسمان.أصول و فروع، و أعلی 
العربية خاصة، وما  لفاظحکام الناشئة عن األال قواعد األإغالب أمره ليس فيو  لفقو، وىو يفحدمها: ادلسمی أصول اأ

  و النهی للتحرمي، والصيغة اخلاصة للعموم وضلو ذلك. ،مر للوجوبنسخ والرتجيح وضلو األلفاظ من الیعرض لتلك األ
ة وحکمها، لکل سرار الشریعأالعدد عظيمة ادلدد، مشتملة علی  : قواعد کلية فقهية، جليلة، کثريةوالقسم الثانی

حاطة هبا ظيمة  النفع، و بقدر اإلالشریعة ما الحيصی ... و ىذه القواعد مهمة فی الفقو ع قاعدة من الفروع ىف
ها تنافس العلماء و يیعظم قدر الفقيو و یشرف، و یظهر رونق الفقو و یعرف، و تنضح  مناىج الفتوی وتکشف ف

، و من جعل خيرج الفروع ابدلناسبات ع ، و جاز قصب السبق من فيها برعتفاضل الفضالء، و برز القارح علی اجلذ 
و تزعزعت خواطره فيها واضطربت، و ضاقت نفسو  ،تاجلزئية، دون  القواعد الکلية، تناقضت عليو الفروع واختلف

لذلك وقنطت، و احتاج الی حفظ اجلزئيات التی التتناىی و انتهی العمر و مل تقض نفسو من طلب مناىا، و من 
جها فی الکليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه و رانده استغنی عن حفظ أکثر اجلزئيات إلضبط الفقو بقواعد

زمان، و انشرح صدره دلا أشرق فيو من البيان قرب األأ ع البعيد و تقارب، و حصل طلبتو يفاستناسب و أجاب الش
 5 ".لتني تقاوت شدیدز بعيد و بني ادلن سفبني ادلقامني شا
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علی فی التصور و ادلقام األلی إحق علی طالب التحقيق و من یتشوق  "یضًا یقول اتج الدین السبکی رزتو هللا: أو 
کدىا و جتهاد أمت هنوض، مث یاإلءليها عندالغموض، و ینهض بعبإحکام لريجع کم قواعد األن حيأالتصدیق، 

 ."ستکثار من حفظ الفروع، لرتسخ فی الذىن مثمرة عليو بفوائد غري مقطوع فضلها والشلنوع ابإل
لی قواعد کلية، کل إهية رجعوا  ادلسائل الفقأققني من الفقهاء قد ن احملإمقدمة اجمللة العدلية مانصو: ))  و قد جاء يف

بات ادلسائل، و ثدلة إلأذ خة معتربة من الکتب الفقهية تتمنها ضابط وجامع دلسائل کثرية، و تلك القواعد مسلم
 6 .ىانون وسيلة لتقریر ادلسائل فی االذستئناس ابدلسائل ویکمر یوجب اإلفهمها فی ابدئ األ

ىا ري معرفة أصوذلا، ونظم اجلزئيات بدون فهم مأخذحفظ الفروع من غ ما استخراج القوی وبذل اجملهود فی االقتصار علیأ
مران، و قصر وقت طالب عن اجلمع ىل العلم ابلکلية... و ان تعارض األأیرضاه لنفسو  ذو نفس أبية، و الحاملة من  فال

 "فهم ادلأخذ بينهما لضيق او غريه من آفات الزمان فالرأی لذی الذىن الصحيح االقتصار علی حفظ القواعد و
 7".فی الفتوی جتهاد و لولی درجة االإفی احلقيقة و هبا یرتقی الفقيو  صول الفقو أ يوى "قول ابن صليم رزتو هللا : ی

 وادعى لضبطها، وعی حلفظهاأىو  ةتعددة فی القوانني ادلتعددمور ادلنتشرة ادلن ضبط األإبدرالدین الزرکشی:)) یقول
ليو إرتالی تتشوف إن جيمع بني بيانيني : أواحلکيم اذا أراد التعليم البد  جلهاأل حدی حکم العدد التی وضعإ يوى

خذ الفقو علی هنایة أصول ادلذىب ، و تطلعو من مأو، ... و ىذه قواعد تضبط للفقيو ، و تفصيلی تسکن اليالنفس
 8."خرج لو مایدخل حتت ملك تادلطلب و تنظم عقده ادلنثور فی سلك و تس

 :تیرتاذلا فيما أيإة فوائد القواعد الفقهية و ديکن عد "القواعد الفقهية "و قد ذکر عبدالعزیز دمحمعزام فی کتابو 
 ذ ديکن العالقة بني تلك اجلزئيات ادلتفرقة .إع ادلتعددة وجعلتها فی سلك واحد ن ىذه القواعد رتعت الفرو إواًل: أ

هنا سریعة النسيان، و أل ؛یسهل الوقوف علی مسائلو و فروعو للمذىب حبيث هنا تعطی تصوراً کلياً أاثنياً: فی احلقيقة 
 لی تلك القواعد تکون الفروعات مستحضرة.إحاطة هبا صعب، فبالرجوع اإل

 حکام.استخراج األ دراکها یسهل علی ادلفيتإن فهم تلك القواعد و إاثلثاً : 
 ذ معرفتها تعطی تصوراً عن مقاصد الشریعة .إىا عد علی مقاصد الشریعة وأسرار ن معرفتها تساإرابعاً: 
لی القاعدة الکلية جينب الفقيو من الوقوع فی التناقض الذی قدیرتتب علی التخریج إساً: أن ختریج الفروع استناداً خام

 ابدلناسبات اجلزئية.
 9ال اجلزئيات. الکلياتاىب فتکون ادلقارنة بني بني ادلذ فقهية ديکن الدارس علی ادلقارنةن القواعد الإسادساً: 

 ة القواعد الفقهية:أنش
سالمي مل یستعرض ن اتریخ الفقو اإلأمور الغریبة )) یکاد یکون من األعد الفقهية:ة القواأزتد الندوی حول نشأیقول 

 جانب القواعد الفقهية استعراضاً شامالً ... لذا جيدالباحث عناء فی حتدید الفرتة  الزمنية.
حادیث النبی صلی هللا أن ن یقال أأا االساس فی عصر الرسالة  ديکن ن القواعد الفقهية کان ذلأن یقال أوىل ديکن 

ن بعض أها فروع کثرية و الدليل علی ذلك عليو وسلم فی کثري من ادلسائل کانت مبثابة القواعد العامة التی تدخل حتت
بينة علی ادلدعی ال((، ))ال ضرر والضرار((، )))) العجماء جرحها جبار ،النبویة مثل ))اخلراج ابلضمان(( حادیثاأل

لقواعد حادیث اجلامعة صارت عندالفقهاء قواعد اثبتة وأصبحت جتری رلری ااأل نکر(( و غريىا مناواليمني علی من 
 10الفقهية ((.زتد الندوی فی کتابو القواعد أالفقهية کما ذکر ذلك علی 
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ملت فی بعض اآلاثر ادلنقولة عن ذا أتإحادیث النبویة جتدىا حافلة مثل قواعد فقهية. و کذلك مثال تلك األألی إذا نظرت إو 
 .((مقاطع احلقوق عندالشروطن عمر بن اخلطاب رضی هللا عنو ))مثال و عابة رضی هللا عنهم، وجدهتا کذلك الصح

و التابعني و کذلك کانت متداولة  حادیث و الرواايت علی أن القواعد الفقهية کانت فی عصر الرسالةتدل تلك األ
اه الباحث فی ىذا اجملال ىو کتاب اخلراج قدم مصدر فقهی یسرتعی انتبأأئمة الفقهاء. یقول الندوی ولعل فی عصر 

 (281ادلتوىف:أبو یوسف ) لقاضی
کل من   )):(( و کذلك یقولعظم اجلرم و صغره مام علی قدرلی اإلإالتعزیر سبيل ادلثال یقول : )) من ذلك علی

ال واضحاً صأنو وضع أولی دالة علی التعزیر فکأنظر العبارة األ .و لبيت ادلال ((مات من ادلسلمني الوارث لو، فمال
 حوال احمليطة .مام یقوم فی ضوء الظروف و األلی اإلإمر التعزیر أفی ىذا الباب حيث فوض 

 هنا تقرر قاعدة قضائية فی ابب من ليس لو وارث وىو مات... ألی العبارة الثانية وجدهتا کإرت نظا ذإو کذلك 
لك کتب علی حدة شتی دون أن یدون فی ذاولة بني الفقهاء بصيغ و عبارات ادلهم أن القواعد الفقهية کانت متد

لتقليد ا أنو دلا برزت ظاىرة :"قائالً  لعلماالندوی تدوین ىذا  یعلل ازتد .ولیخرت عن العصور األحيث أن تدوینها أت
مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية  ، واضمحل االجتهاد وتقاصرت اذلمم  فی ذلك العصرفی القرن الرابع اذلجری

دلوازنة ا ابو ىوالذی عرف أخري  –الراجح منها  التی نشأت من تدوین الفقو مع ذکر أدلتو وخالف ادلذاىب و ترجيح
رجوا من ال أن خيإتوا بعدىم أم اجتهادیة معللة، مل یبق للذین هاء من احکاو مبا خلفو الفق –وادلقارنة بني ادلذاىب 

 :لی ذلك العالمة ابن خلدون بقولوإشار أاجلدیدة کما حداث فقو ادلذاىب احکاماً لأل
لی االجتهاد والقياس، فاحتاجوا إمام علما سلصوصاً عند أىل مذىبو، ومل یکن سبيل إو دلا صار مذىب کل ’’
 ‘‘مامهمإصول ادلقررة من مذاىب لی األإستناد شتباه بعد اإل، و تفریعها عنداإلحلاقدلسائل فی اإللی تنظري اإ

ان القواعد و و عن طریق ىذا التخریج واالحلاق اتسع نطاق الفقو فبدأ الفقهاء یضعون اساليب شتی اترة بعنو 
 ضعوىا.ن الفروق، و ىکذا عنواانت اخری و اترة بعنواالضوابط و 

یظن أن لو حکما  واحداً، و لکنو فی  الفروق فقد وجدوا أن من ادلسائل الفقهية ما یتشابو فی الظاىر شلا قدما "أ
 لفوا ) الفروق(.ألة حکما خاصاً هبا، فأعل لکل مسخری ادلشاهبة ذلا فرقاً جياأللة و أقيقة سلتلف، و بني ادلساحل
ضعها علی ىدٍی من سلفهم کثرة الوقائع والنوازل توسعوا فی و ما القواعد والضوابط فحينما کثرت الفروع والفتاوی بأو 

  بواب سلتلفة من الفقو.أتدور فی 
بو احلسن الکرخی أالتشتت کما فعل العالمتان ياع و تضبط کثرة الفروع، جتمعها فی قالب متسق، لصيانتها من الض

مسيت  ةفی موضوعات سلتلفذا کانت إا هنأصول، غري وسی فی أتسيس النظر حتت عنوان األبوزید الدبأفی رسالتو، و 
 11موضوع واحد مسيت ضوابط حسب ما استقر عليو االصطالح فی القرون التالية( ذا کانت فیإقواعد و 
لی ىذا ادليدان من غريىم  ىم فقهاء ادلذىب احلنفی، و من ادلمکن أن یوضح أن سبب إول من سبق أأن  او یبدو 

عند ما نتکلم بنشأة القواعد الفقهية نتحدث عن النشأة التی اصبح الفروعات  و نو کان ذلم اتساع فی ذلك السبق  ا
 علم القواعد الفقهية فيها علماً  مستقالً عن غريه.

ن نقول  أول من قام هبذ العلم ديکن أما أن نقول من ىو أة ىذا العلم أنو بدأ منفرداً  کعلم مستقل أو جيد الباحث لتاریخ نش
أن بعض أئمة احلنفية  هبرات ابلغو  12اذلروي حکی القاضی ابوسعيد"مام السيوطی اذ یقول : ها اإلکما أن ىناك قصة یروی
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لی سبعة عشر قاعدة، فسافر اليو، و  إبی حنيفة أامام احلنفية مبا وراء النهر رد رتيع مذىب  13طاىر  الدابس لاان االمام ااب
خرج الناس الناس منو، فالتف اذلروی حبصري و سجده بعد أن خيرج بوطاىر ضریرا، و کان یکرر کل ليلة تلك القواعد مبأکان 

بوطاىر ادلسجد، و سرد من تلك القواعد سبعاً، فحصلت للهروی سعلة فاحس بو ابوطاىر فضربو و اخرجو من أو اغلق 
 تال عليهم تلك السبع.لی اصحابو و إادلسجد مث مل یکررىا فيو بعد ذلك فرجع اذلروي 

ن ادلقصود من سوق ىذه احلکایة التنویو بشرف القواعد حيث سافر أالنظائر البن صليم شباه و قال احلموی شارح األ
  14جل حتصيل تلك القواعد.مثل ىذا االمام أل

  "القواعد الفقهية  "زتد الندوی فی ىذا دلوضوع فی کتابو أفاض علی ألقد 
 :طوارأفخالصة حبثو أن القواعد الفقهية مرت فی ثالثة 

العجماء جرحها عامة مثل ) ةحادیث وردت  مبثابة قاعدىو عصر الرسالة اذ رتلة من األو  النشأة والتکوين:أ: طور 
  15.جبار، ادلنيحة مردودة، والعاریة مؤداة،  والدین مقضی والزعيم غارم

( رواه البخاری  : )مقاطع احلقوق عندالشروطلی ذلك کقول عمر هنع هللا يضرقوال الصحابة رضی هللا عنهم تدل عأوکذلك 
سابقاً  کما مرايه( و إنعم ) من اقر عندان بشی الزمناه وىکذا استعملها السلف من التابعني کما جاء عن خري بن 

 :وساق قواعد عنو مثلبی یوسف التحدث حول کتاب اخلراج أل
 مام علی قدر عظم اجلرم وصغره(إلی إ: )التعزیر ۱
 : )کل من مات من ادلسلمني الوارث لو فمالو لبيت ادلال( ۲

 صل( ( ىــ ) األ281تو کذا ساق رتلة من تتبعو لکتاب دمحم بن احلسن )
ما جازت فيو الضرورة ( التحری جيوز فی کل أمر الدین الواحد فيو حجة( و قاعدة : ) ما کان من)مثل قاعدة : 

 ( قاعدة : )الجيتمع االجر والضمان
سقط عن الناس سقط ذا إعظم األرد فيو رتلة من القواعد مثل )( ىــ فقد و 102 تم للشافعی )ذا کتاب األوىک

 و جيوز فی الضرورة ما الجيوز فی غريىا(.مواضعها(، )الرخص الیتعدی ماىو اصغر منو(: وقاعدة: )
 (ع جتوز فيو اذلبة والصدقة والرىنا جاز فيو البيبوداود قواعد منها ) کل مأوردىا أ( التی 122 تزتد )أیضاً فی مسائل االمام أو 

 طور النمووالتکوين: –ب 
ما بعده، تبدأ فی القرن الرابع اذلجری و  يهية حبيث تکون کفن مستقل فامنا ىىذه ادلرحلة امنا تکون بدایة القواعد الفق

رتعًا من الفروع ادلتشاهبة کما قام بذلك العالمتان ابو احلسن الکرخی فی رسالتو و ابوزید الدبوسی فی أتسيس 
النظر، مث برز فی القرن السابع اذلجری ىذا العلم الی حدکبري و ان مل یبلغ مرحلة النضج فربز مثل کتاب دمحم 

قواعد االحکام فی مصاحل : مالشافعية ( و کتب ابن عبدالسال ( ىــ ادلسمی ) القواعد فی فروع326السهلکي ) 
، مث بدأ العصر الذىبی لتدوین ادلذىب فی ضبط قواعد ادلذىب: (386 تکتاب دمحمالبکری ادلالکی )، و انماأل

 القواعد الفقهية فی القرن الثامن اذلجری مث تتابعت ادلؤلفات بعد ذلك بکثرة.
 ج: طور الرسوخ و التنسيق:

جهود العلماء ادلتتابعة فی ىذا الفن مل یستقر أمرىا دتام االستقرار الی أن وضعت رللة األحکام العدلية علی  و رغم
أیدی جلنة من فحول الفقهاء فی عهد السلطان الغازی  عبدالعزیز خان العثمانی فی أواخر القرن الثالث عشر 

 16انشئت فی ذلك العهد. ذلجری ليعمل هبا فی احملاکم  التیا
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 لتالی.کا  يواعد الفقهية فی ادلذىب احلنفی ىاشهرکتب الق
 ىــ ( 620 – 130: اصول الکرخی : اتليف عبيدهللا بن احلسن بن دالل ادلعروف اببی احلسن الکرخی ) 2
 ىــ (. 260ادلتوفی ): اتسيس النظر فی اختالف االئمة، اتليف عبيدهللا بن عمر بن عيسی ابوزید دبوسی 1
 ىــ(. 911شرف الدین احلنفی ) ادلتوفی  اتليف علی بن عثمان الغزی الدمشقی ادلعروف ب الفروع،: القواعد فی 6
( و قد کتب ىــ 190ادلتوفی صليم ) بن ابراىيم بن دمحم ادلعروف اببنه والنظائر فی الفروع، اتليف زین الدین ا: االشب2

اتليف ازتد بن دمحم ،ائر علی زلاسن االشباه والنظائرو اشهرىا غمز عيون البص 13عليو شروح وتعليقات تبلغ حوالی 
 ىــ (  و قد طبع عدة مرات.2018زتوی ) ادلتوفی 

العلماء الکبار فی الدولة العثمانية علی عهد سلطان عبدالعزیز خان  من: رللة االحکام العدلية ،اتليف رتاعة 6
 تبت عليها عدة شروح.ىــ ق وقد ک 2111عثمانی حيث ان تلك احلکومة قامت بطبعها عام 

 ىــ (. 2606 -2163) : الفرائد البهية فی القواعد والفوائد الفقهية، اتليف زلمود بن دمحمبن نسيب بن حسني ادلعروف اببن زتزه حسينی 3
 ىــ ( 2602نی ) ادلتوفی يطن: تشریح القواعد الکلية، اتليف عبدالستار بن عبدهللا القدديي القسط9
ىــ ( ىذا الکتاب منظومة  2018قواعد مذىب النعمان اتليف ازتد بن دمحم زتوی ) ادلتوفی  : العقوداحلسان فی8

 وادلرجان شرح العقود احلسان . قام بشرحها ادلؤلف و مسی شرحها فرائد الدر
بن دمحم بن مصطفی خادمی ادلعروف اببی سعيد  الروائق والفوائد اتليف دمحم ق والقواعد وجوامعئ: خادتة رلامع احلقا1

 ىــ ( . 2293خادمی ) ادلتوفی 
 شی حيث طبع اول مرة فی بنغالدیشی: قواعد الفقو اتليف شيخ عميم االحسان بنغالد20
 ىــ (. 2161رلموعة القواعد، اتليف ابراىيم بن دمحم قيصر احلنفی ادلعروف  بکوزی بيوک زاده ) ادلتوفی  22
 ىــ ( 2669 – 2186لقواعد الفقهية اتليف ازتد الزرقاء احللبی ) : شرح ا21

وىذه نبذة موجزة عن کتب القواعد الفقهية فی ادلذىب احلنفي وىناك کتب اخری مطبوعة وکتب اخری غري مطبوعة 
 فی ىذا الفن فاکتفی بذلك ىنا.

 حجية القواعد الفقهية:
أهنا جتمع ادلسائل ادلتناثرة من فی تکوین ادللکة الفقهية لدی الفقيو اذ  الینکر احد ان القواعد الفقهية ذلا دورأ کبرياً  
 لکن ىل جيوز جعل ىذه القواعد کدليل یستنبط منها االحکام الفقهية.  بواب الفقو ادلختلفة و أ

دلياًل شرعياً  ذ کانت تستند الی دليل من کتاب او سنة فا هنا تعتربإالقواعد الفقهية  فقهاء یرون أنمن ادلسلم بو أن ال
و ما جعل عليکم فی ( فان مرجعها قول هللا تعالی  ) سرييیستنبط منها االحکام  مثل قاعدة  ) ادلشقة جتلب  الت

 ( 98 ،األیة:الدین من حرج ( ) احلج
 سسها الفقهاء نتيجة استقرائهم دلسائل الفقهية ادلتشاهبة فاهنم اختلفوا فی االحتجاج هبا.أما القواعد التی أ
ستدلوا ابن ىذه ىم واابن صليم و ابن دقيق العيد وغري  الول : عدم حجية تلك القواعد واليو ذىب االمام اجلوینی، وا

حيتمل ان تکون ادلسالة  التی یراد حکمها من ادلسائل م کلية فال ختلو من ادلستثنيات و ليست يف نظرىالقواعد اغلبية و 
لفروع و جامع و رابط کذلك استدلوا ابن القواعد الفقهية ىی ذترة اهبا  و علی ذلك الجيوز االستدالل ادلستثناة فبناء 

 17رابط للفروع دلياًل من االدلة الشرعية .ذلا،  وليس من ادلعقول ان جيعل ما ىو جامع و 
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رافی فقد قال بنقض منهم االمام القالحيتها لالستدالل والرتجيح و صالقول حبجية القواعد الفقهية و  الرأی الثانی:
 ای. من القواعد السادلة عن ادلعارض خالف قاعدة احکم القاضی اذ

 شرعية تعترب حجة.ان القواعد التی تستند الی نصوص ابالجياز و 
ماال یتم )قاعدة حة( و االصل فی االشياء االابية معربة عن دليل اصولی کقاعدة )الفقهکانت القواعد اوکذلك اذ
 د اليها فی استنباط االحکام.( فيجوز االستنابو فهو واجب الإالواجب 

االستدالل العقلی او ادلستنبطة بطریقة من االدلة کالقياس واالستصحاب و  ما القواعد التی ثبتت بطرق اخریأ
االحکام او نقول : ان عدم جواز استناد القاضی  يو مناالجتهاد فهی اتبعة لنوع الدليل و مدی االخذ مبا یرتتب عل

فقهی ديکن االستناد اليو، اما عد الفقهية التی من ىذ النوع وحدىا یکون فيما اذ وجد نص او ادلفتی الی احدی القوا
کانت احلادثة الیوجد فيها نص فقهی اصاًل لعدم تعرض الفقهاء ذلا و وردت القاعدة التی تشملها فعندئذ ديکن  ااذ

  18استناد الفتوی والقضاء اليها.
 مل تنص عليها اجمللة .مناذج من القواعد ادلاثورة ادلهمة التی 

 صل ان تزول بزوال عللها ) متوحدة و متعددة(.: األ2
  . (ذا اثبت بعلة زال بزواذلاإ) احلکم 

 انعدام العلة. عند التحری یقوم مقام الدليل الشرعی :1
 : التهمة تقدح فی التصرفات ارتاعاً.6
 ای غري مضمون عليو.: خطاء القاضی فی بيت ادلال 2
 شرف الشی عظم خطره. :  کلما عظم6
 .ی الشریعة کادلعدوم وادلعجوز عنواجملهول ف: 3
 ء.ا: ادلنع اسهل من االبتد9
 ور الیسقط ابدلعسور.سي: ادل8
 : حيتاط الشرع فی اخلروج من احلرمة الی االابحة اکثر من اخلروج من االابحة الی احلرمة.1

 : یقدم فی کل والیة من ىو اقوم مبصاحلها.20
 قواعد اخرى ایضا...وىناك 

فباالجياز القواعد الفقهية ىی رلموعة من االحکام ادلتشاهبة التی ترجع الی قياس واحد جيمعها، او الی ضابط فقهی 
تعرف احکامها منو یربطها فهی ذترة االحکام الفقهية اجلزئية ادلتفرقة وىی فی احلقيقة حکم کلی ینطبق علی جزئياتو لي

ا جامع م لو منثور ادلسائل فی سلك واحد فکل منهظذىب و تطلعو من ماخذ الفقو، وتندلاصول ا وفهی تضبط للفقي
لك ىا من العصور و لذساس فی عصر الرسالة و ما بعدهنا دونت فيما بعد غري أن ذلا األأوضابط دلسائل کثرية ورغم 

                                                                    ق.يو والتکوین ومرحلة الرسوخ والتنسمرحلة النممرت علی مراحل مرحلة النشأة و 
 قرتاحات:إ

 دنطر علی جل ما حيتاج اليو الفقيو عيسان یعلی االقل الفقهية أو  اقرتح لکل من أراد أن یکون فقيهاً أن یتقن القواعد
 اء. تاالفالستنباط و ا

 ا یظهر اليو راجحاً ابلقواعد الفقهية.عند م یعضدراء الفقهية أن جيب علی من یبغی ادلقارنة بني اال
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 العلمية العالية. راحلالفقهية خاصة فی ادل تعویدىم علی القواعدعلی ادلدرسني استيناس الطالب و  جيب
 حتی  الفقهية یبية خاصة للطالب حول القواعددر ا دورات تالفقهی أن یقيمو اجلانب  علی ادلدرسني ادلتخصصني يف

 رسوىا.ادي
 علی واضعی ادلناىج الشرعية االىتمام اخلاص مبادة القواعد الفقهية فی ادلنهج الدراسی.جيب 

 .ية لتطبيق تلک القواعدحلعلی من یرید القيام بتدریس مادة القواعدالفقهية تقدمي االمثلة ا

 :اهلوامش واملصادر
دارالکتب العلمية،بريوت. والقواعد الفقهية، د حسني بن عبدالعزیز آل  6ص  2درر احلکام شرح رللة االحکام، لعلی حيدر ج  1 

 م. 1009ولی الرايض الطبعة األ -دار التوحيد للنشر 68 -62ص  2الشيخ ج 
 م.2118لی و ، دار الغربی االسالمی الغرب،الطبعة األ 16شرح القواعد الفقهية، ازتد الزرقا، ص  2
دارالکتب العلمية،بريوت. والقواعد الفقهية، د حسني بن عبدالعزیز آل  6ص  2لی حيدر ج درر احلکام شرح رللة االحکام، لع 3

 م. 1009ولی الرايض الطبعة األ -دار التوحيد للنشر 68 -62ص  2الشيخ ج 
حلدیثة مکتبة الرايض ا 6ىــ ، ص  916القواعد فی الفقو االسالمي، للحاحفظ ابی الفرج عبدالرزتن بن رجب احلنبلی ادلتوفی  4

 ابالرايض.
 ، بريوت ،دار ادلعرفة.601ص  2الفروق،للقرافی ج 5
 ىــ ق. 2212عام الطبع  23رللة االحکام العدلية جلنة من العلماء، ص  6
 –دار الکتب العلمية ، بريوت  26ىــ ص  190االشباه والنظائر اتليف زین الدین بن ابراىيم ادلعروف اببن صليم احلنفی ادلتوفی  7

 م. 2180عام  لبنان
 م. 2181. حتقيق فائق ازتدزلمود،الکوت،مؤسسة اخلليج عام 33ص  2ادلنثور فی القواعد لبدرالدین الزرکشی ج  8
 م. 1006. داراحلدیث ،القاىرة سنة الطبع 38 – 39القواعد الفقهية، اتليف عبدالعزیز دمحمعزام ص  9

 م.1009. دار القلم، دمشق،الطبعة السابعة 12 – 10القواعد الفقهية،اتليف علی ازتد الندوی ص  10
م. والقواعد الفقهية اتليف ازتد  2005. دار احلدیث ،القاصر،الطبع 39 – 38القواعد الفقهية،اتليف عبدالعزیز دمحمعزام ص  11

 . 92 – 91الندوی ص 
مع  ابنو فی رتاع مهدان، و کان ىو دمحمبن ازتد بن ابی یوسف ادلکنی اببی سعيد فقيو شافعی ، من اىل ىرات قتل  شهيدا  12

 ىــ ( . 288قاضياً هبا لو االشراف فی شرح ادب القضاء توفی سنة ذتان و ذتانني و اربعمائة للهجرة ) 
حازم و خترج عن رتاعة من االئمة، کان صحيح  یاب یىو دمحم بن دمحم بن سفيان ابوطاىر الدابس الفقيو اخذ الفقو عن القاض 13

 یالقضاء اب لشام و جاور عمره مبکو وىو من رجال القرن الثالث اذلجر  یادلعتقد ول
 -ادارة القرآن والعلوم االسالمية کراتشی 36 – 35ص  ۱االشباه والنظائر البن صليم مع شرحو للحموی غمز عيون البصائر ج  14

 م.1988ابکستان، 
.وقال حدیث حسن  یاخرجو الرتمذ  

15
  

م. الوجيز فی شرح القواعد الفقهية،  2005دار احلدیث ،القاىرة  40 – 38یز دمحمعزام ، ص القواعد الفقهية،د. عبدالعز  16
. 92 – 90ص  –م. والقواعد الفقهية الزتد الندوی  2003بريوت عام  -مؤسسة الرسالة 9 – 8اتليف عبدالکرمي زیدان ص 

 م.2007دار القلم،دمشق عام 
 .330 – 329مکتبة النهضة، بريوت. القواعد الفقهية لعلی ازتد الندوی ص  ۱۱ص  ۱االحکام شرح رللة االحکام،لعلی حيدر ج 17
 71-69القواعد الفقهية اتليف عبدالعزیز دمحمعزام ص  18
 


