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 القواعد الفقهية ومكانتها في الفقه اإلسالمي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل حمد الشاكرين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه وسلم

 وبعد :

 أهمية البحث :

ضمان استمرار استتيعا  الشتريعة  نالفقه من أشرف العلوم الشرعية وإ 

هتا ريتين باستتمرار الحركتة الفقهيتة ولتم ياشت  يت ا لقضايا الحياة وتطورات

الفقه دفعتة واحتدة بتل متر بمراحتل وفتترا  كانت  مليدتة باشحتدا  واشتتد 

ايتمام الفقهاء به حتى قعّدوه وضبطوا شتاته بالكليا  واشصتو    ويكت ا 

كان  القواعد الفقهية أسلوباً علمياً لجمع شتا  الفقه ومسائله المبثوثتة فت  

صتتوله وفتت  صتتيا ة يتت ه القواعتتد وعرضتتها وتحليلهتتا ت هتتر أبوابتته وف

العقليتتة الفقهيتتة وتبتتره  اقتهتتا الفلستتفية التا يريتتة وقتتدرتها علتتى التجميتتع 

تحقق دراسة تقاين الفقه ضمن قواعد كلية عوضاً عن  و       والت صيل  

   القوانين الوضعية

شتتاا  بته فت  فالقواعد الفقهية ي  ثمرة الفقه ولبه ، وي  أيم ما يجب اال

الفقتته االستتالم  شنتته الوستتيلة التتت  تكفتتل لاتتا ضتتبه فروعتته و   ئياتتته ، 

 وتخريجها على أصولها وإلحاقها بكلياتها  

 أهداف البحث :

   توضيح المعان  المتعددة للقاعدة الفقهية بإيجاه  1

 بيان عااصر القاعدة الفقهية  2

 إظهار الفرق بين القاعدة الفقهية والضابه الفقه    3

 هار الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة اشصوليةإظ  4

   إظهار الفرق بين القاعدة الفقهية والا رية الفقهية  5

 بيان مكانة القاعدة الفقهية   6

 حدود البحث :

عتن معاتى القواعتد دون  ستوف أتحتد وللوفاء بالارض متن يت ا البحت  

عتدة توسع ف  الشرح وأتعترض لعااصتر القاعتدة وأبتين الفتوارق بتين القا

والضتتابه والا ريتتة وأ يتتب علتتى ستتزا  يتتل يجتتوه  عتتل القاعتتدة دليتتل 

  يستابه ماه الحكم
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 القواعد الفقهية ومكانتها في الفقه اإلسالمي :
 : المطلب اشو  : معاى القواعد الفقهية 

ً اشو  :  المطلب                تعريف القاعدة لاة واصطالحا

 هية قاعدة الكلية والقاعدة الفقالثان  : ال المطلب                  

 ية الثال  : الضابه الفقه  والقاعدة الفقه المطلب                  

 فقهية الرابع : القاعدة اشصولية والقاعدة ال المطلب                  

 قهية العامة الخامس : القاعدة الفقهية والا رية الف المطلب                  

 

 

أن أقود  لوه بتيفافوا   مطالو  هو ا البحوثض فوي البد قبل الخوو

  ، للقاعدة الفقهية والقاعدة الشرعية ، والضتابه الفقهت ضفوراة

 والا رية الفقهية العامة والقاعدة اشصولية  

 

 

 

 

 
 وعناصفها : تيفاف القاعدة لغة واصطالحا  األول :  المطل  

 (1)القاعدة الفقهية :

: اشساس   وي  تجمع علتى قواعتد  لغةمينى القاعدة في الالففع األول :

، وي  : أسس الش ء وأصوله ، حسياً كان ذلك الش ء : كقواعد البيت  ، 

  (2)أو معاوياً : كقواعد الدين أي دعائمه  

اهتا : عّرفهتا الحافيتة بتعريفتا  عتدة م والقاعدة اصوطالحا  الففع الثاني : 

 أنها 

   (3)حكم أ لب  ياطبق على مع م   ئياته  -

                                      
   69-38توسع ف  تعريف القاعتدة الفقهيتة التدكتور الروكت  فت  كتابته ن ريتة التقعيتد الفقهت  :   (1)

  وليس مجا  بحثاا عرضها ومااقشتها للتوسع را ع لكتا  الم كور   

    1995مكتبة لباان بيرو   225حاح : ، ومختار الص3/362ان ر لسان العر   (2)

  حاشية الحموي على اششباه والا ائر ، الفن اشو  ، تح  القاعدة اشولى   (3)



 3 

   (1)ة كلية ماطبقة على  ميع   ئياتها قضي -

   (2)حكم أكثري ياطبق على أكثر   ئياته  -

وعرفهتتا الشتتيط مصتتطفى ال رقتتا ب نهتتا : أصتتو  فقهيتتة كليتتة فتت   -

نصتتو  متتو  ة دستتتورية تتضتتمن أحكامتتاً تشتتريعية عامتتة فتت  

   (3)الحواد  الت  تدخل تح  موضوعها 

تعريتف الشتيط وعرفها الدكتور الاتدوي متع بعتل التعتديل علتى  -

: ب نهتا أصتل فقهت   (4)ال رقا كما ذكتر فت  كتابته القواعتد الفقهيتة

كل  يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبوا  متعددة ف  القضايا 

   (5)الت  تدخل تح  موضوعه

ب نهتا  حكتم  –متالك  المت يب  –وعرفها الدكتور محمتد الروكت   -

كمتة ، كل  مستاد إلى دليل شترع  مصتوص صتيا ة تجريديتة مح

  (6)ماطبق على   ئياته على سبيل اال راد أو اش لبية 

 :عناصف القاعدة الفقهية  الففع الثالث : 
لت لك نجتد أن متا ذكتره التدكتور تعدد  تعريفا  العلماء للقاعدة الفقهية ،  

الروك  من تحديد لعااصر القاعتدة متن اشيميتة بحيت  ال نافتل عتن ذكتر 

 (7):  د الحقيقية للقاعدة وهللا أعلم وي  ي ه العااصر الت  ترسم الحدو

االستيعا  : ويو كون القاعدة تشتمل على حكم  تامع لكثيتر متن   1

 ا الفروع  بحي  يجعلها تادرج فيهتا بقوتته وستريانه عليهتا ، ولهت

 وصف الفقهاء القاعدة ب نها كلية  

اال راد أو اش لبية : مرتبطان باالستيعا  ارتبا  تكميل وتفسير   2

أن االستتتيعا  إمتتا أن يشتتمل بقوتتته كتتل   ئيتتا  القاعتتدة  ، وذلتتك

                                      
، با  القاف  171(: : 1983يـ/1403، دار الكتب العلمية ،   بيرو 1التعريفا  للجر ان  )  (1)

  

    305  : :ماافع الدقايق شرح مجامع الحقائق ف  أصو  الفقه للخادم (2)

  34شرح القواعد الفقهية لل رقا :   : (3)

    45القواعد الفقهية للادوي :   : (4)

بقولته )) وقتد حتاو   43علق الدكتور الروكت  علتى يت ا التعريتف فت  كتابته ن ريتة التقعيتد :  :  (5)

عتراضتتا  اشستتتاذ التتدكتور علتت  أحمتتد الاتتدوي أن يختترج بتعريتتف للقاعتتدة الفقهيتتة  تتامع ستتالم متتن اال

والمالح ا     والحق أنته عقّتد التعريتف تعقيتداً وأفستده إفستاداً ، حيت   متع فيته بتين أمترين  ال يجمتع 

بياهما إال كما يجمع بين المعتوض والمعتوض عاته وذلتك أن قولته )حكتم( ياات  عتن قولته )قضتية( شن 

يتة التعريتف لتم يت د علتى القضية عاد الماا قة تتكون من محمو  ومحمو  عليه    فضالً عن أنه ف  بق

 تكرار ما ورد عاد القدماء ((  

    48ن رية التقعيد الفقه  :   (6)

  مختصراً   68حتى    60ن رية التقعيد الفقه  للروك  : من: (7)
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، فهتت ا يتتو اال تتراد ، وإمتتا أن يستتري علتتى مع تتم  ءبتتدون استتتثاا

   ئياتها ، فهو حياد  ليس ا راداً ، وإنما يو حكم أ لب   

التجريد : ومعااه أن تكون القاعدة مشتتملة علتى حكتم مجترد عتن   3

 االرتبا  بج ئية بعياها  

: وي ا العاصر مكمل لعاصر التجريد ، ومترتبه إحكام الصيا ة   4

به ارتبا  الشكل بمضمونه  بل إنته يتو أيضتاً تجريتد فت  اشلفتاظ 

الت  يصاص فيها حكم القاعدة ال ف  الحكم ذاته ومعاى االحكام أن 

تصتتاص القاعتتدة فتت  أو تت  العبتتارا  وأدقهتتا وأقوايتتا داللتتة علتتى 

شلفتتاظ ممعاتتة فتت  الحكتتم التت ي تشتتتمل عليتته ، وياباتت  أن تكتتون ا

الشمو  والعموم واالستاراق ، حتى ال تات   القاعتدة إلتى مرتبتة 

 الضوابه والحدود والتعريفا  أو إلى دون ذلك  

 الثاني : القاعدة الشفعية الكلية والقاعدة الفقهية : المطل 

القواعد الشرعية الكلية وي  الت  تستفاد من  ملة نصو  الشترع        

قراء والتتبتتع أو تَْعل تتم متتن التتدين بالضتترورة ، وذلتتك ، عتتن  ريتتق االستتت

كحلّيتتة الطيبتتا  ، وحرمتتة الخبائتت  ، ورفتتع الحتترج فتت  التتدين ومراعتتاة 

والاصتتو   الكليتتةفتتالفرق بتتين القواعتتد الشتترعية  مقاصتتد المكلفتتين    

ووصفها ب نها " قواعد كلية" أو "  الشرعية كالفرق بين المتواتر واآلحاد 

لت ي يحتدد ماييتهتا ودائرتهتا االصتطالحية ، ومتن ثتم أصو  كليتة " يتو ا

فإنه يمكن القتو  : إن الفترق بياهتا وبتين القواعتد الفقهيتة يتو نفسته الفترق 

بين الشرع والفقه ، فالشريعة وح  من هللا تعتالى ، والفقته فهتم وعلتم متن 

االنستتان و وقتتد خلتته الفقهتتاء فتت  تصتتايفاتهم بتتين القواعتتد الشتترعية الكليتتة 

الفقهية ، وكان من نتائج ي ا الخلته أنهتم عتانوا صتعوبة التمييت  والقواعد 

بين ي ا الخليه من القواعتد ،وعلتى أي أستاس ، وبت ي مقيتاس يكتون يت ا 

التمييتت    ويكتت ا نجتتديم يتتدر ون قاعتتدة :" اشمتتور بمقاصتتديا "      و " 

المشتتقة تجلتتب التيستتير " و " الحتترج مرفتتوع " و " الضتترر يتت ا  " و " 

ي و  بالشك " ف  إ ار القواعد الفقهية ، لكاهم لما و دويا به ه  اليقين ال

السعة والشتمولية وقتوة االستتيعا  ، اعتبرويتا قواعتد كليتة ، أو عامتة أو 

أساسية، أو  ير ذلك متن اشستماء اشخترل التت  ستمويا بهتا   والصتوا  

أنهتتتا ومثيالتهتتتا قواعتتتد كليتتتة وليستتت  فقهيتتتة ، اللهتتتم إال إذا تجاوهنتتتا فتتت  

 الصطالح  ا
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وبه ا يتضح معاى قتو  المقتري رحمته هللا   فت  القاعتدة الفقهيتة : )) كتل 

كل  يو أخت  متن اشصتو  (( فتالمراد باشصتو  فت  كالمته : اشصتو  

الشتترعية ، فقتتد اعتبتتر رحمتته هللا القواعتتد الفقهيتتة دون القواعتتد الكليتتة فتت  

و استتتااد اتستاع التدائرة وقتتوة االشتتما  علتتى الفتروع والستتبب فت  ذلتتك يت

اشصو  الشرعية ف  قوة أحكامها إلى  ملة نصو  الشرع، بياما تستاد 

القواعد الفقهيتة فت  ذلتك إلتى آحتاد الاصتو  ، أو إلتى متا يتقترر بهتا متن 

   (1)اشدلة العقلية بالقياس واستصحا  الحا  و يريما 

 مثا  توضيح  :

ويباتى علتى (2)من نماذج القواعد الشرعية الكليتة قاعتدة )الضترر يت ا  ( 

ي ه القاعدة كثير من أبوا  الفقه من ذلك  ميع أنتواع الخيتارا  والحجتر 

بسائر أنواعه والقصا  والحدود و الكفارا  وضتمان المتلفتا  ونصتب 

 اشئمة والقضاة    

من نماذج القواعد الفقهية : ما يتعلق بالقاعدة الشرعية الكلية السابقة وي  

را  ( ومتن ثتم ج  تاه أكتل الميتتة عاتد قاعدة ) الضترورا  تبتيح المح تو

 (3)المخمصة 

 : (4)الثالث : الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية  المطل 

الضتوابه الفقهيتتة بمعاايتتا االصتتطالح  الختا  يتت  أختت  متتن القواعتتد 

الفقهية ودونها ف  استيعا  الفروع،وبكلمة  امعة: القاعتدة تجمتع فروعتاً 

   (5)ن با  واحد من أبوا  شتى ، والضابه يجمعها م

 مثا  توضيح  :

 –متتن نمتتاذج الضتتوابه فتت  مجتتا  الستتاة المطهتترة متتا رواه ابتتن عبتتاس   

عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قا  :  " أيما    –رض  هللا عاهما 

                                      
عتدل  فت  عبتارة التدكتور الروكت  بإضتافة )كليتة ( للقواعتد  51-49ن رية التقعيتد الفقهت      :  (1)

استعما  )شرعية(ويو يل من الممكن أن يتبادر تساؤ  ويتو اعتبتار  يريتا  الشرعية و لدي تحفظ من

  ير شرع     والدخو  ف  ماطق حدود التعاريف يتجاذبه  الكثير من اشخ  والرد وهللا أعلم   

القاعدة الخامسة ف  كتا  اششباه والا ائر  البن نجتيم ، أصتلها قولته عليته الصتالة والستالم : )) ال  (2)

       أخر ه ابن ما ة ف  كتا  اشحكام با  من باتى  94اششباه والا ائر :   ال ضرار ((ضرر و 

( وأخر ته مالتك فت  2719( وأخر ه أحمد برقم )2332-2331رقم الحدي  )ف  حقه ما يضر بجاره 

   (1234المو   كتا  اشقضية با  القضاء ف  المرفق برقم )

    94اششباه والا ائر :   :  (3)

  (  -قواعد فقهية  –( و ) الفقه   -قواعد شرعية كلية  -باعتبار كال المعايين) الشرع  الكل   (4)

   192  : –اششباه والا ائر البن نجيم   (5)
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فه ا الحتدي  يمثتل ضتابطاً فقهيتاً فت  موضتوعه  (1)إيا  دبغ فقد  هر " 

 ياط  باباً مخصوصاً  

لقواعتد الفقهيتة : قاعتدة " اليقتين ال يت و  بالشتك " تضتما  ومن نمتاذج ا

 (2) حكماً فقهياً ف  كل مس لة ا تمع فيها يقين وشك

 الفابع : القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية : المطل 

إن أيتتم متتا يميتت  القواعتتد الفقهيتتة عتتن القواعتتد اشصتتولية يتتو أن القواعتتد 

المصتتادر الشتترعية الاقليتتة أو الفقهيتتة أحكتتام شتترعية كليتتة مستتتابطة متتن 

العقلية و أما القواعد اشصولية فإن علماء أصو  الفقته توصتلوا إليهتا عتن 

 ريق دراستهم للاصتو  الشترعية واستتقراء صتياتها ، وأو ته داللتهتا 

علتتى اشحكتتام الشتترعية ، وتتبتتع مقاصتتد الشتترع متتن يتت ه اشحكتتام   فهتت  

اً لتفستير الاصتو  الشترعية قواعد تكون بمجموعها ماها اً علمياً شمولي

 (3) وفهمها واستابا  اشحكام ماها

 مثا  توضيح  :

 )) الا ر ف  مآال  اشفعتا  معتبتر مقصتود شترعاً (( يت ه قاعتد أصتولية

 لاتواه اترتبه بسد ال ريعة وفتحها ، يستاد إليه الفقيه فيفت  ف  كثير متن 

هتا  كمتا أنته بااء على ما تقتضتيه مصتلحة الشترع متن ستد ال ريعتة أو فتح

يستتتاد فتت  استتتخال  أحكتتام كليتتة تاضتتبه بهتتا   ئيتتا  كثيتترة ، كتت ن 

يستتتخل  ماهتتا أن )) الوستتائل لهتتا حكتتم مقاصتتديا (( ويتت  قاعتتدة فقهيتتة 

 واسعة تتفرع عاها قواعد فقهية أخرل مثل :

   المباح المفض  إلى الحرام حرام 

   المباح المفض  إلى المكروه مكروه 

 وا تتتب وا تتتب ويعبتتتر عهتتتا الفقهتتتاء و المبتتتاح المفضتتت  إلتتتى ال

 اشصوليين بقولهم : " ماال يتم الوا ب إال به فهو وا ب "  

    المباح المفض  إلى المادو  مادو 

 (4)ويك ا فالقواعد اشصولية موصلة إلى القواعد الفقهية وخادمة لها   

                                      
أخر ه الترم ي وقا  : ي ا حدي  حستن صتحيح ، كتتا  اللبتاس بتا  متا  تاء فت   لتود الميتتة إذا  (1)

كتا  الحيل بتا   هتارة  لتود الميتتة بالتدباص بلفتظ  )) إذا ، وأخر ه مسلم ف  1650دبا  ،  برقم : 

وأخر ه الاسائ  ف  كتا  الفرع و العتيرة با   لود الميتتة بترقم :  574دبغ االيا  فقد  هر (( برقم 

4168   

   83حتى  60اششباه والا ائر : من   : (2)

     57-56ن رية التقعيد الفقه     : (3)

   59-58قه     : ن رية التقعيد الف  (4)
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اعتدة قويشار إلى أن بعل القواعد متداخلة أحياناً فتتراوح بين أن تكون  

 فقهية وأصولية ف  آن واحد وتفترق أحياناً  

 مثا  توضيح  :

كسد ال رائع أو العرف ، إذا ن تر إليهتا باعتبتار موضتوعها دلتيالً شترعياً 

كانتت  قاعتتدة أصتتولية   وإذا ن تتر إليهتتا باعتباريتتا فعتتالً للمكلتتف ، كانتت  

ان فقهية ، كسد ال رائع إذا قيل : كل مباح أدل فعله إلى حرام أو أدل االتي

بتته إلتتى حتترام فهتتو حتترام ستتداً لل ريعتتة كانتت  القاعتتدة فقهيتتة ، وإذا قيتتل : 

 (1)الدليل الْمثب  للحرام مثب  لتحريم ما أدل إليه كان  القاعدة أصولية  

 الخامس : القاعدة الفقهية والنظفاة الفقهية اليامة : المطل 

العامتتة ، بتتين القاعتتدة الفقهيتتة والا ريتتة الفقهيتتة  (2)يستتوي بعتتل البتتاحثين

والحتق أنهمتا متاتتايران ، فالقاعتدة الفقهيتتة حكتم شترع  مستتتابه متن أحتتد 

المصادر الشرعية ، بطرق االستابا  المعروفة ف  علم أصو  الفقه ، إال 

أنه كل  ال   ئ    أما الا رية الفقهيتة فليست  حكمتاً مستتابطاً وإنمتا يت  

ضتوعا  واشحكتام دراسة ياته  فيها الفقيه إلى الجمع بين  ملة متن المو

والبحتو  الفقهيتة التت  تكتون بمجموعهتا فكترة واحتدة متكاملتة اش تت اء   

والقاعدة الفقهية تستاد إلى أحد المصتادر  الشترعية بيامتا الا ريتة الفقهيتة 

تستتتتاد فتتت  تكوياهتتتا إلتتتى دراستتتة الفقتتته االستتتالم  ومصتتتافا  الفقهتتتاء   

اقتبسته المستلمون  والا رية الفقهيتة أستلو  علمت   ديتد للبحت  الفقهت  ،

   (3) المحدثون من فقهاء القانون الاربيين

 مثا  توضيح  : 

 القواعد التالية : 

 العادة محكمة    1

 استعما  الااس حجة يجب العمل به        2

تاير ال ياكر تاير اشحكام ) المباية على المصلحة أو العرف ( ب   3

 ال مان   

                                      
  المر ع السابق   (1)

عاتدما قتا  :ف صتو  الفقته يابات  عليته  10ماهم الشيط محمد أبو هيرة ف  كتابه أصو  الفقه :  ) (2)

استابا  الفروع الفقهية     و مع أشتاتها ف  قواعتد عامتة  امعتة لهت ه اششتتا  ، وتلتك يت  الا ريتا  

مصطفى شلب  ف  كتابه المدخل فت  التعريتف بالفقته االستالم     ومثل ذلك ما صاعه الدكتور الفقهية (

 وقريب من ذلك ما يفهم من كالم الدكتور يوسف القرضاوي ف  كتابته الفقته االستالم  بتين  323: :

   29-28اشصالة والتجديد :  :

   52-51ن رية التقعيد الفقه     :   (3)
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 إنما تعتبر العادة إذا ا رد  أو  لب     4

ً الم  5  عروف عرفاً كالمشرو  شر ا

 ً  فهتت ه المجموعتتة متتن القواعتتد الفقهيتتة المعروفتتة يمكتتن أن نضتتعها  ميعتتا

تحتت  عاتتوان )) ن ريتتة العتترف (( فتتإن العتترف يتتو الطتتابع العتتام الاالتتب 

 على  ميع ي ه القواعد الم كورة  

 

 نها مفي استنباط األحكا  الثاني : أهمية القواعد الفقهية  المبحث

: 
 أيمية القواعد الفقهية اشو  : المطلب               

ماه الحكتم  دليل يستابه ليس القاعدة الفقهية الثان  :  المطلب               

: 

 

 : أيمية القواعد الفقهية اشو  : المطلب

أدرك الفقهتتاء يتت ه اشيميتتة وقررويتتا ونبهتتوا عليهتتا فتت  كتتتبهم ، فاالمتتام 

أصالً ثانياً من أصو  الشريعة ،  دّياع( 684القراف  رحمه هللا تعالى ) 

وأنها اشسلو  الوحيد لجمع شتا  الفقه ، وتسهيل مسالكه على الفقيه ، ال 

سيما عاد تصتديه للقضتاء واالفتتاء   و بتدونها ال يستتطيع ضتبه الاتواه  

  (1)والتحكم فيها لكثرتها وتشعبها وتعقديا 

د يت  أصتو   ه القواعتواعتبر العالمة هين الدين ابتن نجتيم الحافت  أن يت

معرفتتة القواعتتد التتت   –أي الفتتن اشو   -)) اشو  :  الفقتته الحقيقيتتة فقتتا  :

ترد عليها ، وفرعوا اشحكام عليها ، وي  أصو  الفقه ف  الحقيقة ، وبها 

  (2)يرتق  الفقيه إلى در ة اال تهاد ولو ف  الفتول     ((

ية أيمية القواعد الفقهوقا  الدكتور عل  الادوي بعد عرضه نصوصاً ف  

ومهمتها : )) ومن خال  ي ه الاصو  والا ترا  حتو  القواعتد الفقهيتة 

 نستطيع أن نخل  إلى الاقا  التالية :

 أن ي ه القواعد كتان لهتا دور ملحتوظ فت  تيستير الفقته االستالم   1

ْم الفروع الكثيرة ف  سلك واحد متست ق تحت  ول ّمِّ شعثه بحي  ت َا ِّ

 قاعدة واحدة    

                                      
  ويا ر الفتروق 14قهاء   للدكتور محمد الروك   :ن رية التقعيد الفقه  وأثريا ف  اختالف الف  (1)

   3-1/2للقراف  :

  10اششباه والا ائر البن نجيم   :  (2)
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 راستها تساعد على الحفتظ والضتبه للمستائل الكثيترة المتاتاظرةد  2

 بحي  تكون القاعدة وسيلة الستحضار اشحكام  

ق تربتت  فتت  الباحتت  الملكتتة الفقهيتتة ، وتجعلتته قتتادراً علتتى االلحتتا  3

 والتخريج لمعرفة اشحكام الت  ليس  بمسطورة ف  الفقه ، حسب

 قواعد إمامه  

شحكتتتتام ، واستتتتتخرا ه متتتتن تيستتتتير للبتتتتاحثين تتبتتتتع   ئيتتتتا  ا  4

موضتتتوعاتها المختلفتتتة وبتتت لك يتفتتتادل التاتتتاقل فتتت  اشحكتتتام 

 المتشابهة  

ام إن ربه اشحكام المبعثرة ف  خيه واحد يد  على أن ي ه اشحك  5

  اء  لتحقيق المصالح المتقاربة ، أو لتحقيق مصلحة أكبر  

 إن االلمتتام بالقواعتتد أمتتر مقتتدور ، يمهتتد الطريتتق ل لمتتام بفتتروع  6

   (1)الفقه الماتشر   ((

وتحتتد  التتدكتور محمتتد الروكتت  فتت  كتابتته ن ريتتة التقعيتتد الفقهتت   عتتن 

ضرورة االيتمام بالقواعد الفقهية فقا  : )) االيتمام بالقواعد الفقهية على 

مستول تجريديا من م انها ثم دراستتها وربطهتا بفروعهتا يعتبتر خطتوة 

وير ماهجه ف  عرض المادة مهمة وأساسية ف  تعميق البح  الفقه  وتط

الفقهيتتة ، والعمتتل علتتى الاهتتوض بالفقتته االستتالم  إلتتى مستتتول التا يتتر 

وت صيل فروعه ومجاوهة الماهج التقليتدي الت ي ألفاتاه فت  عترض مادتته 

على االنطتالق  –أساساً  -وال ي يعتمد  ريقة اشبوا  والفصو  ، ويقوم 

ل متتن يتت ه الطريقتتة الاتت –أبتتداً  –متتن الج ئيتتا    ولستت  أقصتتد بتت لك 

التقليديتتة التتت  درج عليهتتا فقهاؤنتتا اش تتالء ، فقتتد كانتت  مااستتبة ل تتروفهم 

      ولكاا  أريد أن ألف  الا ر إلى أن الفقه االسالم  بعتد يت ه المستيرة 

  الطويلة من البحت  فيته ،      أقتو  إنته بعتد يت ه المستيرة التت  استتارق

ن نصتتو ه صتتيا ة  ديتتدة تالئتتم أربعتتة عشتتر قرنتتاً  أصتتبح ل امتتاً علياتتا أ

 –العصر وتلب  حا اته وتستجيب لمتطلبا  العقلية االسالمية المعاصرة 

                                      
، شن    اكتفي  ف  بيان أيميه القواعد الفقهية بهت ا القتدر  292-291القواعد الفقهية للادوي :  :  (1)

م يتد متن التوستع فت  يت ا الموضتوع ما كتبه العلماء والباحثون ف  ي ا الموضتوع واف بتالارض ، ولل

  ومقدمتة الشتيط مصتطفى ال رقتا لكتتا   950-2/946ير ع إلى : المدخل الفقه  العام للشيط ال رقتا :

  و القواعتد الفقهيتة للتدكتور الاتدوي  36-35والده الشتيط أحمتد ال رقتا : شترح القواعتد الفقهيتة :   : 

  االشتراف علتى مستائل الختالف للقاضت  عبتد   وقواعد الفقته المتالك  متن ختال  كتتا 289-292 :

 كاليمتا  18-13  ون رية التقعيد الفقه  وأثريا فت  اختتالف الفقهتاء    : 126-120الويا      :

 للدكتور محمد الروك   



 1

0 

من  هة ، وتواكب ما تعرفه العلتوم  –ف  ضوء الشريعة االسالمية  بعاً 

اشخرل متن إعتادة تشتكيلها وصتيا تها و تركيبهتا العلمت  والماهجت  متن 

 (1) يا  إلى الكليا     (( هة أخرل، ي ا ال يت تى إال بتخط  الج ئ

 :دليل استنبط منه الحكم  ليستالقاعدة الفقهية الثاني :  المطل 

  من يبح  عن مكانة القواعد ف  الفقه االسالم  ، يمكن أن يتساء  : 

 يل يجوه  عل القاعدة دليل يستابه ماه الحكم ؟

 يْستمد الجوا  من الاصو  التالية : 

يايتة " البتن نجتيم : أنته ال يجتوه الفتتول بمتا ياقل الحموي عن الفوائد ال 

   (2)تقتضيه القواعد والضوابه ، شنها ليس  كلية بل أ لبية     

و اء ف  شرح المجلة ، عل  حيتدر : )) فحكتام الشترع متا لتم يقفتوا علتى 

   (3)نقل صريح ال يحكمون بمجرد االستااد إلى واحدة من ي ه القواعد ((

 كما ذكر الدكتور الادوي  :يستخل  من ي ه اشقوا  

ال يصح الر وع إلى يت ه القواعتد ك دلتة قضتائية وحيتدة   ولتيس  -

ة من المعقو  أن يجعل ما يو  امع ورابه للفتروع دلتيالً متن أدلت

 الشرع  

 لة مع م ي ه القواعد ال تخلو عن المستثايا  ، وربما كان  المس -

م باتاء الحكتالت  يتراد حكمهتا متن المستائل المستتثااة   فتال يجتوه 

علتى أستاس القواعتد وال يابات  تختريج الفتروع عليهتا كمتا أشتار 

 ابن نجيم فيما ذكره الحموي نقالً عاه  

دة القواعد ي  شوايد يست نس بها ف  تخريج أحكام القضايا الجدي -

   على المسائل الفقهية المدونة

ال إذا القاعدة باعتباريتا قاعتدة فقهيتة ال تصتلح أن تكتون دلتيالً ، إ -

كان  لبعل القواعتد صتفة أخترل ويت  كونهتا معبترة عتن دليتل 

رار ضأصول  ، أو كونها حديثاً ثابتاً مستقالً مثل " ال ضرر وال 

  " 

عدم  واه استتااد القاضت  أو المفتت  إلتى إحتدل القواعتد الفقهيتة  -

وحديا ، إنما محله فيما يو د فيه ن  فقه  يمكن االستااد إليه ، 

ال يو د فيها ن  فقه  أصالً لعدم تعرض  ف ما إذا كان  الحادثة

                                      
    19-18ن رية التقعيد الفقه  :   :  (1)

    1/132،  1/17ان ر :  م  عيون البصائر شرح اششباه والا ائر :  (2)

    1/10درر الحكام شرح مجلة اشحكام : (3)
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الفقهتتاء لهتتا وو تتد  القاعتتدة التتت  تشتتملها ، فتتيمكن عادئتت  استتتااد 

  الفتول والقضاء إليها ، إال إذا قطع أو ظتن فترق بتين متا اشتتمل

  (1)عليه القاعدة والمس لة الجديدة 

 

 

 

 

 :مفاجع البحث 

-1(    يتـ684) لقرافت  ، شب  العباس شتها  التدين ا الفروق  1

   1344دار إحياء الكتب العربية  القايرة

اتها ، وريا ، دراسة مزلفالقواعد الفقهية : مفهومها ، نش تها ، تط  2

شتتيط   تقتتديم ال علتت  أحمتتد الاتتدوي مهمتهتتا ، تطبيقاتهتتا  د: أدلتهتتا 

 مصطفى ال رقا  

   2000دار القلم   دمشق -5  : 

 مابن نجتيالمعتروف بت  لت ين التدين بتن إبتراييم اششباه والا ائر   3

دار –يتتـ( تحقيتتق وتقتتديم : محمتتد مطيتتع الحتتافظ 970الحافتت ) 

 1983عن الطبعة اشولى 1986دمشق تصويراً ساة–الفكر 

ة لمحمد بن الحسن الشيبان  ت ليف شمس اشئم السير الكبيرشرح   4

مطبعتة 1يتـ(  490محمد بن أحمد بتن أبت  ستهل السرخست  ) 

الهاتتتتتتد –التتتتتتدكن -بتتتتتتادحيتتتتتتدر أ–دائتتتتتترة المعتتتتتتارف الا اميتتتتتتة 

شركة مسايمة مصترية –  ومطبعة مصر 1336-1335الجاوب 

   1957  بتحقيق:د   صالح الدين الماجد 

 ف  علم الخالف : ل مام القاض  أب  هيد عبيتد هللا ت سيس الا ر  5

يتـ( تحقيتق مصتطفى محمتد القبتان    430بن عمتر الدبوست  ) 

 –اشهيريتتة يتترو  نشتتر مكتبتتة الكليتتا  ب- بتتع دار ابتتن هيتتدون

 القايرة بدون تاريط  

-1357) ال رقتتتا  أحمتتتد محمتتتد شتتترح القواعتتتد الفقهيتتتة للشتتتيط  6

دار 2( تقتتتديم وتعليتتتق : الشتتتيط مصتتتطفى أحمتتتد ال رقتتتا  1938

   1989-1409دمشق-القلم

                                      
    330شرح القواعد الفقهية :  : ملخصاً من (1)
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مجتتامع الحقتتائق فتت  أصتتو  ماتتافع التتدقايق شتترح   21
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