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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jauis.uoanbar.edu.iq/CMS.php?ID=9


 

  

 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 



 

 491 
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 باللػة العربية: ملخص
 أ.م.د. عنر حسني غّزاي

 عف طريؽ -كما ىو الحاؿ في القاعدة الفقيية-ييدؼ ىذا البحث إلى إبراز القاعدة األصولية 
ِلما  مفيوميا، ضوابطيا، سماتيا، وظائفيا، مستنداتيا، أنواعيا(.اآلتية: ) الموضوعات الفرعية

ليذه القواعد مف أىمية؛ كونيا: العمدة في استنباط األحكاـ والميزاف الذي يقاس فيو اجتيادات 
األئمة. ولما كانت ىذه القواعد حاضرة في ذىف السابقيف أعمموىا في اجتياداتيـ مف غير 

تابعو  تدويف ليا حتى جاء القرف الثاني فوضع اإلماـ الشافعي المبنة األولى ليا في رسالتو، ثـ
مباحث عمـ األصوؿ لكنيـ لـ يفردوا قواعده بالدراسة، حتى جاء القرف  توسعةكثيروف عمى 

وقد قاـ البحث عمى  السابع اليجري الذي أفردت فيو لكف مف جانب تخريج الفروع عمييا.
قمت بتتبع جزئيات القاعدة األصولية وتوصيؼ كؿ قاعدة بما  إذاالستقرائي الوصفي؛ المنيج 
 وجعميا في المبحث المبلئـ ليا كما عنيت بشكؿ البحث الفني.يناسب 

  الكممات المفتاحية: القاعدة االصولية، القاعدة الفقهية، وظائف، مستندات.
THE BASIC RULE (IN ALFIKIH SYSTEM), ITS CONCEPT, 

CONTROLS, FUNCTIONS, DOCUMENTS, AND TYPES 

Ass. Prof. Dr. Omar H. Ghazzay 

Summary: 
This reseach is objectived to eplain the basic rule in Alfikih system as is the 

case for the details of Alfikih via these aspects (its concept, regulations, 

features, functions, documents, and types). The basic rules of Alfikih Science 

is the most important publics benefit and overall in value, and the most 

important discussion: its rules which. It is the mayor in deriving rulings and 

the balance that is measured the imams ’thought. These rules are present in 

the minds of the former scholars who made them public in their initiatives 

without being written down. Until the second century came, Imam al-Shafi’i 

placed the first book. Many imams wanted to expand the investigations of 

assets, but they did not single out its rules for study, until The seventh 

century Alhegre had came, which singled out had done in this topic, but from 

the side of the branch’s of the details of Alfikih. This study aims to highlight 

the basic rule through the aspects like following: concept, controls, features, 

functions, documents and types. 
Key words: the fundamentalist rule, the jurisprudential base, jobs, documents. 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى رسولو األميف وعمى آلو وأصحابو 
 أما بعد: أجمعيف

أىـ مباحثو: لعؿ و  علم أصول الفقه،: قدرا وأجميا نفعا العمـو أىـ مففإف 
قواعده التي ىي العمدة في استنباط األحكاـ والميزاف الذي يقاس فيو اجتيادات األئمة؛ 
ولما كانت ىذه القواعد حاضرة في ذىف السابقيف أعمموىا في اجتياداتيـ مف غير 
تدويف ليا حتى جاء القرف الثاني فوضع اإلماـ الشافعي المبنة األولى ليا في رسالتو، ثـ 

مباحث عمـ األصوؿ لكنيـ لـ يفردوا قواعده بالدراسة، حتى  عةثيروف عمى توستابعو ك
 جاء القرف السابع اليجري الذي أفردت فيو لكف مف جانب تخريج الفروع عمييا.

لما رأيت أف القاعدة األصولية لـ تحظ بالعناية مف الجانب سبب اختيار العنوان: 
مفيوميا،  –لبحثي: )القاعدة األصولية  موضوعاالتنظيري اخترت ىذا العنواف 

 مستنداتيا، ضوابطيا، وظائفيا، أنواعيا(.
لـ تحظ القواعد األصولية بدراسة مفردة تنظيرية إال عند الدراسات السابقة: 

بعض المعاصريف ولعؿ أىميا أطروحة الباحث أيمف عبد الحميد البداريف )نظرية 
را وكاف يمكنو االستغناء عف تفاصيؿ ال طائؿ التقعيد األصولي( غير أنو توسع فييا كثي

 بآثارىا الفقيية، فيي أكثر مف أف تحصى.  اعتنتيا، أما الدراسات التي من
لمقاعدة األصولية عمى خبلؼ ما  النظريإىماؿ المجاؿ مشكلة الدراسة: 
 حظيت بو القاعدة الفقيية.
 عف طريؽ تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز القاعدة األصوليةهدف الدراسة: 

 مفيوميا، ضوابطيا، سماتيا، وظائفيا، مستنداتيا، أنواعيا.اآلتية:  الموضوعات الفرعية
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االستقرائي الوصفي؛ حيث إني قمت بتتبع التزمت بالمنيج المنهج المتبع: 
جزئيات القاعدة األصولية ومف ثـ عممت عمى توصيؼ كؿ قاعدة بما يناسب وجعميا 

مف تخريج اآليات القرآنية ، ني عنيت بشكؿ البحث الفنيفي المبحث المبلئـ ليا كما أ
 واألحاديث النبوية وتوثيؽ النصوص المقتبسة واألفكار التي أفادت بحثي ...

وأربعة مطالب وخاتمة ضمنتيا تمييد و  مقدمةفقد جعمتيا في: خطة الدراسة: 
 والتوصيات.أىـ النتائج 

، وصمى اهلل وسّمـ عمى نبينا محمد وعمى الميـ ىذا الجيد وعميؾ التكبلف :وختاما
 آلو وصحبو والتابعيف ليـ بإحساف إلى يـو الديف.
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 :متهيد
 يف بيان مفهوم القاعدة األصولية

 أوال: تعريف القاعدة  لغة:
، َأصؿُ : القاعدة قاؿ اهلل  ،(ٔ)ساُسوأ اْلَبْيتِ  وقواِعد اإِلساُس،: والَقواِعدُ  اأُلسِّ

 .(ٕ)خم حم جم يل ىل مل خل: تعالى
 ثانيا: تعريف القاعدة األصولية اصطالحا:

ذا أريد  ،القاعدة األصولية لفظ مركب أصبح فيما بعد عمما كما ىو واضح، وا 
 بّد مف النظر إلييا باالعتباريف اآلتييف: تعريفيا فبل
 :األصولية باعتبارها مركبا وصفّيا تعريف القاعدة -1

  :األصولية مركب توصيفي مف لفظيف ىما القاعدة
 ،عميو ينطبؽ الذي الكمي وقد عرفيا التاج السبكي بقولو: األمر القاعدة 

 كمية وعرفيا الجرجاني بقولو: قضية .(ٖ)منيا أحكاميا يفيـ كثيرة جزئيات
ألنيا -لمقاعدة األصولية  فضؿوتعريفو أ .(ٗ)جزئياتيا جميع عمى منطبقة

مف تعريؼ التاج السبكي الذي تعريفو أنسب لمقاعدة الفقيية؛ ألنيا  -كمية
 .(٘)أغمبية

 أصوؿ الفقو العمـ المشيور، وعرؼ  أيإلى األصوؿ،  نسبة األصولية
: األدلة التي يبنى عمييا الفقو، وما يتوصؿ بو إلى بتعريفات كثيرة، منيا

                                                           

 .ٖٔٙ/ٖلساف العرب فصؿ: القاؼ  (ٔ)
 .ٕٚٔسورة البقرة، مف اآلية  (ٕ)
  .ٔٔ/ٔاألشباه والنظائر لمسبكي  (ٖ)
 .ٔٚٔالتعريفات، ص:  (ٗ)
 .ٖٔأثر القواعد األصولّية في ضبط االجتياد، ص:  (٘)
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 ِإَلى بَيا يَتَوصَّؿ الَِّتي . وعرؼ بأنو: اْلَقَواِعد(ٔ)األدلة عمى سبيؿ اإلجماؿ
. ويبلحظ أف التعريؼ الثاني قصر عمـ (ٕ)الفرعية الشَّْرِعيَّة اأْلَِدلَّة استنباط

 األصوؿ عمى القواعد األصولية مع أنو أوسع منيا.
  تعريف القاعدة األصولية باعتبارها علما ولقبا: -2

نما ىي  وصفيااألصولية بلـ أقؼ عمى تعريؼ لمقاعدة  عمما عند القدامى، وا 
 تعريفات لممعاصريف أذكر منيا عمى سبيؿ اإليجاز ما يأتي:

 .(ٖ)قانوف وضع ليمنع الفقيو مف الخطأ في االستنباط -
 .(ٗ)الفقيية مف األدلة التفصيميةكمّية يتوصؿ بيا إلى استنباط األحكاـ  قضية -

المجتيد مف استنباط  فُ مكِّ قانوف يُ  :بأنووالذي أختاره تعريفا لمقاعدة األصولية 
   .الحكـ الشرعي، ويعصمو مف الوقوع في الخطأ فيو

                                                           

 .ٖٛالممع في أصوؿ الفقو، ص:  (ٔ)
 .ٖٚٔ/ٔ التحرير شرح التحبير (ٕ)
 .ٚٔٔأثر االختبلؼ في القواعد األصولية، ص (ٖ)
 .ٓٓٗاالستقراء وأثره في القواعد األصولّية والفقيية، ص: (ٗ)
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 :األول املطلب
 ةالفقهّي ةعدااألصولية والق ةاعدالعالقة بني الق

يتحتـ عمى الدارس لمقواعد األصولية والفقيية أف يبحث نوع العبلقة بينيما لما 
؛ لذا فإنا وجدنا وكأنيما شيء واحد ،ألوؿ وىمةبينيما مف تشابؾ يخفى عمى الناظر 

ولكف  أئمة جمعوا بينيما في مؤلفاتيـ وعمى ىذا سار جّؿ مف ألّؼ في األشباه والنظائر،
اإلماـ القرافي قوا بينيما ولعؿ مف أوائؿ مف فرّ  ،عند التدقيؽ فييما يتبيف لنا تمايزىما

ِديَّةَ  اْلُمَعظََّمةَ  الشَِّريَعةَ  َفِإفَّ ): قولوفي رحمو اهلل   َشَرًفا َمَناَرَىا َتَعاَلى المَّوُ  َزادَ - اْلُمَحمَّ
 ِقْسَماِف: َوُأُصوُلَيا َوُفُروٍع، ُأُصوؿٍ  َعَمى اْشَتَمَمتْ  -َوُعُموِّا

 اأْلَْحَكاـِ  َقَواِعدُ  إالَّ  ِفيوِ  َلْيَس  َأْمِرهِ  َغاِلبِ  ِفي َوُىوَ  اْلِفْقوِ  ِبُأُصوؿِ  اْلُمَسمَّى :َأَحُدُهَما
ةً  اْلَعَرِبيَّةِ  اأْلَْلَفاظِ  َعفْ  النَّاِشَئةُ   َوَنْحوَ  َوالتَّْرِجيحِ  النَّْسخِ  ِمفْ  اأْلَْلَفاظِ  ِلِتْمؾَ  َيْعِرُض  َوَما َخاصَّ
يَغةِ  ِلمتَّْحِريـِ  َوالنَّْييِ  ِلْمُوُجوبِ  اأْلَْمرِ  ةِ  َوالصِّ   َذِلَؾ ... َوَنْحوَ  ِلْمُعُموـِ  اْلَخاصَّ

 َعَمى ُمْشَتِمَمةٌ  اْلَمَددِ  َعِظيَمةُ  اْلَعَددِ  َكِثيَرةُ  َجِميَمةٌ  ِفْقِييَّةٌ  ُكمِّيَّةٌ  َقَواِعدُ  :الثَّاِني َواْلِقْسمُ 
 ِمْنَيا ُيْذَكْر  َوَلـْ  ُيْحَصى الَ  الشَِّريَعِة َما ِفي اْلُفُروعِ  ِمفْ  َقاِعَدةٍ  ِلُكؿِّ  َوِحَكِمِو، الشَّْرعِ  َأْسَرارِ 
فْ  ُأُصوؿِ  ِفي َشْيءٌ  َشاَرةُ  اتََّفَقتْ  اْلِفْقِو، َواِ  ْجَماؿِ  َسِبيؿِ  َعَمى ُىَناِلؾَ  إَلْيوِ  اإْلِ  َتْفِصيُموُ  َفَبِقيَ  اإْلِ

ْؿ، َلـْ  َحاَطةِ  َوِبَقْدرِ  النَّْفعِ  َعِظيَمةُ  اْلِفْقوِ  ِفي ُمِيمَّةٌ  اْلَقَواِعدُ  َوَىِذهِ  َيَتَحصَّ  َقْدرُ  َيْعُظـُ  ِبَيا اإْلِ
  .(ٔ)(َوُيْعَرُؼ... اْلِفْقوِ  َرْوَنؽُ  َوَيْظَيرُ  َوَيْشُرؼُ  يِو،اْلَفقِ 

 قد فّرؽفي القواعد الفقيية واألصولية إال وتجده  بَ تَ ثـ ال تكاد تقرأ لمعاصر كَ 
ليؾ أىميا سبابألبينيما   :(ٕ) مختمفة، وا 

                                                           

 .ٖ، ٕ/ٔالفروؽ لمقرافي )أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ(  (ٔ)
، موسوعة القواعد الفقيية لمبورنو، القسـ ٖ٘ٔلمزيد مف البحث ينظر: القواعد الفقيية لمندوي، ص:  (ٕ)

وما بعدىا، القواعد الكمية  ٖ٘ٔاحسيف، ص:وما بعدىا، القواعد الفقيية ليعقوب الب ٕ٘/ ٔاألوؿ
وما  ٛ٘ٔوما بعدىا، نظرية التقعيد األصولي، ص:  ٕٚوالضوابط الفقيية في الشريعة اإلسبلمية، ص: 

بعدىا. لذا فإني لف أىمش موثقا ألي فقرة ورد ذكرىا في نوع العبلقة ألني استخصتيا مف مجمؿ ىذه 
 الكتب.
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الفرعية الشرعية والمسائؿ  : األدلةمنشؤىاالقواعد الفقيية  :أواًل: االستمداد
فتستمد فكما أنيا تستمد مف النصوص الشرعية فإنيا ، أما األصولية وأحكاميا المتشابية
التراكيب المغوية األساليب العربية و ومف  وعمـ الكبلـ، األحكاـ، مف: تصورأيضا 

 ودالالتيا المفظية. 
المعتبرة، النص عمى األدلة اإلجمالية غايتيا: ، القواعد األصولية: الغايةثانياً:  

، وأما القواعد الفقيية مف أدلتيا التفصيميةؽ االستنباط الستخراج األحكاـ ائضبط طر و 
؛ كي يتمكف الفقيو مف استحضار الحكـ فغايتيا: ربط المسائؿ المتفرقة برابط متحد

ال الحتاج الفقيو في الفتوى واالستنباط والتخريج والتفريع إلى  الشرعي متى شاء، وا 
 نطرة مف الكتب.القناطير المق
فعؿ بأمريف ىما: الحكـ الشرعي العممي، و القواعد الفقيية تتعمؽ  :التعلق: ثالثاً 

مثاؿ ذلؾ:  .وكيفية االستنباط منو أما القواعد األصولية فتتعمؽ بالدليؿ الشرعي .المكمؼ
"اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"، متعمقة بكؿ فعؿ لممكمؼ تيقنو أو تيقف عدمو،  :القاعدة الفقيية

 أما القاعدة األصولية "األمر يقتضي الوجوب" متعمقة بكؿ دليؿ في الشرع فيو أمر".
األصولية ىي: وسيمة الستفادة األحكاـ الشرعية العممية  فالقواعد :اً: اإلفادةرابع

عف مجموعة مف األحكاـ الشرعية  تعبيرفيي مف أدلتيا التفصيمية، أما القواعد الفقيية 
اإلقبلع عف " أفادت وجوب الضرر يزاؿمثاؿ ذلؾ: " العممية ذات الموضوع الواحد

وجوب لوجوب" أفادت ، أما "األمر يقتضي امف غير واسطة فييا لدخولوالتدخيف 
 .(ٔ)من زنبواسطة الدليؿ، وىو قولو تعالى: الصبلة 

القواعد األصولية ال يستفيد منيا إال المجتيد عند استنباطو  :: المستفيداً خامس
المجتيد والمقمد؛ فيد منيا يستف القواعد الفقييةاألحكاـ الفرعية مف أدلتيا التفصيمية، وأما 

                                                           

 .ٖٗسورة البقرة مف اآلية:  (ٔ)
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مف الرجوع إلى حكـ كؿ مسألة الرجوع إلييا أسيؿ  ،عديدةذلؾ أنيا حكـ كمي لمسائؿ 
القاعدة الفقيية تقع عيدة تطبيقيا عمى المكمؼ نفسو، بخبلؼ وبتعبير آخر:  عمى حدة.
 .وتشخيص ذلؾ تقع عمى عاتؽ الفقيو فاف عيدة تطبيقيا األصوليةالمسألة 

أما األصولية فبل  منيا مباشرة، القواعد الفقيية يستفاد :: كيفية االستفادةسادساً 
في  يستفاد منيا ذلؾ أف القاعدة الفقيية ؛يستفاد منيا إاّل بضـ دليؿ جزئيٍّ إلييا

 .ية يستفاد منيا في مقاـ التوسيطاالصول التطبيؽ، بينما مقاـ 
ا والتعرؼ عمييا عمى : القاعدة األصولية ال تتوقؼ في استنتاجياالحتياجاً: سابع

؛ ألف القاعدة الفقيية يتوقؼ استنتاجيا عمى القاعدة األصولية، والقاعدة قاعدة فقييةال
حكـ شرعي وبالتالي فيي مستنبطة بواسطة القاعدة األصولية فتكوف أي الفقيية الفقيية 

 .ومحتاجة إلييا فرعا عف القاعدة األصولية
غير مستقمة في االستدالؿ بيا، بؿ ىي صولية القاعدة األ :اً: االستقالليةثامن

 بخبلؼ القاعدة الفقيية فإنيا بيف الدليؿ والحكـ الشرعي فيي غير مطموبة لذاتيا،وسيمة 
ؾ وذل .بنفسيا ال آلة لغيرىامرادة الكمي فيي  مطموبة لذاتيا؛ ألنيا ىي الحكـ الشرعي

كقاعدة: )النيي لمتحريـ( فإنيا غير مستقمة باالستدالؿ وال يستفاد منيا إال بضـ الدليؿ 
( المشقة تجمب التيسيربخبلؼ قاعدة: ) (ٔ)ىف يث ىثولو تعالى: التفصيمي إلييا كق

األوبئة العامة مف غير جواز إغبلؽ المساجد عند انتشار فإنيا حكـ شرعي كمي تناولت 
 توسط بينيما.

القواعد الفقيية متأخرة في وجودىا الذىني والواقعي عف الفروع؛ : األسبقيةعاً: تاس
وجمع لمعانييا، أما األصولية: فالفرض الذىني يقتضي  ألنيا جمع ألشتاتيا وربط بينيا،

وجودىا قبؿ الفروع؛ ألنيا القيود التي أخذ الفقيو نفسو بيا عند االستنباط ككوف ما في 
فَّ نصَّ القرآف أقوى مف ظاىره، وغير ذلؾ مف ا  القرآف ُمقدًَّما عمى ما جاءت بو السُّنة، و 

                                                           

 .ٕٖسورة اإلسراء، مف اآلية:  (ٔ)
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عمى استنباط الفروع بالفعؿ، وكوف ىذه  مسالؾ االجتياد، وىذه مقدَّمة في وجودىا
األصوؿ كشفت عنيا الفروع ليس دليبًل عمى أف الفروع متقدمة عمييا، بؿ ىي في 
الوجود سابقة والفروع ليا دالَّة كاشفة، كما يدؿ المولود عمى والده، وكما تدؿ الثمرة عمى 

  .الغراس، وكما يدؿ الزرع عمى نوع البذور
كيفية االستدالؿ يدور بيف األدلة و  ع القاعدة األصوليةموضو : اً: الموضوععاشر 

فموضوعيا ما تشابو مف المسائؿ  . أما القاعدة الفقييةوالمستدؿ وما يتعمؽ بذلؾ
 واألحكاـ الفقيية، وما يربط كؿ مجموعة متشابية منيا مف قياس أو ضابط فقيي.

فقواعد األصوؿ محصورة معدودة في مظانيا، أما  :حادي عشر: الحصر والعدّ 
 قواعد الفقو فيي أكثر مف أف تحصى أو تعد.

 قواعد كمية تنطبؽ عمى جميع جزئياتيا القواعد األصولية :: االّطرادثاني عشر
ببل  -كقواعد العربية–ال يستثنى منيا شيء فيي قاعدة كمية مطردة  عند االتفاؽ عمييا

فيي مع االتفاؽ عمى مضموف كثير منيا يستثنى مف  الفقييةؼ القواعد ، بخبلخبلؼ
 الحكـ فييا ، إذف ىي أغمبية،كؿ منيا مسائؿ تخالؼ حكـ القاعدة بسبب مف األسباب

 .ال جميعياعمى أغمب الجزئيات 
وصالحة لبلستدالؿ في  عامة : وىو أف القاعدة األصوليةالشمول: ثالث عشر

قواعد لغوية كقوليـ األمر لموجوب والنيي لمتحريـ وما أشبو  كثرهوفي أ كؿ أبواب الفقو
، الصبلة والصـو وغيرىامنيا ذلؾ أما القاعدة الفقيية فيي تتعمؽ بأبواب فقيية خاصة 

 .وقد تكوف عامة
وبيذا يظير أف العبلقة بيف ىذيف النوعيف مف القواعد ىي: العمـو والخصوص 

يندرج تحتو فروع، ويختمفاف فيما  يما كمي منيجتمعاف في وجو ىو: أف ُكبلِّ  إذالوجيي 
 .بّينا مف اعتبارات
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بعُض التداخؿ بيف بعض القواعد  :ومع ذلؾ كمو ال يخفى عمى الناظر المدقؽ
 ينطبؽ عمييا مفيوما القاعدة الفقيية واألصوليةفبعضيا  الفقيية والقواعد األصولية؛

واألمور بمقاصدىا، والعرؼ معتبر(؛ ولعؿ كقاعدة: )سّد الذرائع، والضرر يزاؿ، وذلؾ 
كانت  دليبًل شرعياً  بوصفيافإذا نظر إلييا فيو،  ستعمؿالموضوع الذي ت :ذلؾ راجع إلى

ذا نظر إلييا  ، فمثبًل: العرؼ فعبًل لممكمؼ كانت قاعدة فقيية بوصفياقاعدة أصولية، وا 
ذا فسر قاعد دّ إذا فسر باإلجماع العممي عُ  -وما يرتبط بو مف قواعد- ة أصولية، وا 

بالقوؿ الذي غمب في معَنى معيف، أو بالفعؿ الذي غمب اإلتياف بو اعتبر قاعدة فقيية. 
 .كسدِّ الذرائع أو العرؼ
أف ىذا التفريؽ والتمييز الذي تـ بسطو إنما ىو مبني عمى أساس  وخالصة األمر

صطبلحي الضيؽ، أما المعنى اال وفؽ -الفقيية واألصولية-قاعدتيف تمييز كؿ مف ال
 دُّ إذا تجوز ذلؾ إلى المعنى االصطبلحي الواسع األعـ فإنو ال مانع حينئذ مف أف تع

القواعد التالية: األمر يفيد  عف طريؽالقواعد األصولية قواعد فقيية، كما يتضح ذلؾ 
يقتضي النيي عف ضده، فيذه القواعد  ، األمر بالشيءالوجوب، النيي يفيد التحريـ

، فكانت ريؽ فقييـ لمنصوص واستقراء صيغياا قد توصؿ إلييا الفقياء عف طوأمثالي
 بيذا االعتبار قواعد فقيية لكونيا مقعدة وموضوعة بالفقو.
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 :الجاني املطلب
 األصولية ةاعدوظائف الق

إف كؿ عمـ مف العمـو يكتسب شرفو مف شرؼ وظيفتو التي مف أجميا تأسس، 
والقواعد األصولية شأنيا شأف العمـو األخرى إذا أردنا أف نتعرؼ عمى شرفيا ونتبيف 

ف الوظيفة ىي الغاية إمنزلتيا فميس لنا بٌد مف الكشؼ عف وظائفيا والوقوؼ عمييا؛ إذ 
 عمى تأسيس ذلؾ العمـ وتدويف مباحثو. التي ينتيي إليو العمـ، بؿ والباعث

وبعد سبر أغوار القاعدة األصولية ونتائجيا تبيف أف ليا نوعاف مف الوظائؼ 
 ىما:

–، وىي: الغاية الباعثة لمقاعدة األصولية بحيث لو فقدت أوال: الوظيفة الذاتية
 لـ يعد معنى لوجودىا، أي القاعدة. -أي الوظيفة

ىـ المجتيدوف ال غير، وال يجوز لغيرىـ مف األتباع  والمعنيوف بالوظيفة الذاتية
والمقمديف االستفادة منيا، كما أنيا تعد أىـ مميزات القاعدة األصولية؛ ولذا يمـز الباحثيف 
اليـو عرض القاعدة األصولية في ضوء وظائفيا الذاتية، فأي قاعدة ال تحقؽ شيئا 

يا، وليذا خرجت دعوات تجديدية منيف، فوجودىا إثقاال لكاىؿ العمـ يجب تنقيتو من
نادت بيذه الدعوة، ولعؿ مف أوضحيا ما دعا إليو اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل بقولو: )ُكؿُّ 
َمْسَأَلٍة َمْرُسوَمٍة ِفي ُأُصوِؿ اْلِفْقِو اَل َيْنَبِني َعَمْيَيا ُفُروٌع ِفْقِييٌَّة، َأْو آَداٌب َشْرِعيٌَّة، َأْو اَل 

. معّمبل ذلؾ بقولو: )َأفَّ َىَذا (ٔ)َذِلَؾ؛ َفَوْضُعَيا ِفي ُأُصوِؿ اْلِفْقِو َعاِرَيٌة( َتُكوُف َعْوًنا ِفي
ـْ َيْخَتصَّ ِبِإَضاَفِتِو ِإَلى اْلِفْقِو ِإالَّ ِلَكْوِنِو ُمِفيًدا َلُو، َوُمَحقًِّقا ِلبِلْجِتَياِد ِفيِو، فَ  ـَ َل ـْ ُيِفْد اْلِعْم ِإَذا َل

 .(ٕ)َلُو( َذِلَؾ؛ َفَمْيَس ِبَأْصؿٍ 

                                                           

 .ٖٚ/ٔالموافقات  (ٔ)
 المصدر نفسو. (ٕ)
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جانب الوقد القت ىذه الدعوة مف بعُد استحسانا، وال سّيما عند المعاصريف مف 
غير أننا لـ نجدىا حاضرة عندىـ في مؤلفاتيـ إال النزر اليسير منيـ، كالشيخ  النظري

ىػ( في كتابو القّيـ: "المصّفى في أصوؿ الفقو" ٕٖٚٔأحمد بف محمد بف عمي الوزير )
يتو مف كؿ مبحث دخيؿ عمى األصوؿ، والتـز فيو اإلنصاؼ مع الذي عمؿ عمى تنق

 كتب السابقيف.
 :(ٔ)وقد تنوعت ىذه الوظيفة إلى نوعيف ىما

إف القواعد األصولية ليس ليا مؤدى واحد تقتصر عميو، وظيفة تفسيرية:  -ٔ
ففييا ما ال يستفاد منيا إال فيـ معاني النصوص، وتوضيح عبارتيا، وكشؼ إشاراتيا، 

مقتضياتيا، ومنيا ما ال تفيد إال كسب األحكاـ ولعؿ أغمب القواعد المغوية التي  وتقدير
ضمنيا األصوليوف في كتاباتيـ ىي مف جنس األولى؛ حتى أنيـ أعّدوا منيجا متكامبل 
لفيـ نصوص الشريعة وبيانيا قرآنا وسنة، ففيو تحدد لمنصوص واأللفاظ دالالتيا 

ط جزئيات النصوص بكمياتيا وعاميا بخاصيا ومطمقيا ؽ دالالتيا عمييا وقواعد ربائوطر 
 .بمقيدىا ومنطوقيا بمفيوميا ومجمميا بمبينيا

وقد بّيف اإلماـ تقي الديف السبكي أف جيود األصولييف في ىذا المجاؿ قد 
 تجاوزت جيود المغوييف أنفسيـ، قاؿ رحمو اهلل: )ِإفَّ اأْلُُصوِليِّيَف َدقَُّقوا النََّظَر ِفي َفْيـِ 

ـَ اْلَعَرِب ُمتَِّسعٌ  ـْ َتِصْؿ إَلْيَيا النَُّحاُة َواَل المَُّغِويُّوَف، َفِإفَّ َكبَل ، ِجّداً  َأْشَياَء ِمْف َكبَلـِ اْلَعَرِب َل
ِقيَقِة َوالنََّظُر ِفيِو ُمَتَشعٌِّب، َفُكُتُب المَُّغِة َتْضِبُط اأْلَْلَفاَظ َوَمَعاِنَيَيا الظَّاِىَرَة ُدوَف اْلَمَعاِني الدَّ 

.وَ اُج إَلى َنَظِر اأْلُُصوِليِّ الَِّتي َتْحتَ   اْسِتْقَراٍء َزاِئٍد َعَمى اْسِتْقَراِء المَُّغِويِّ
" ِمثَاُلُو: َداَلَلُة ِصيَغِة "اْفَعْؿ" َعَمى اْلُوُجوِب، َو "اَل َتْفَعْؿ" َعَمى التَّْحِري ، َوَكْوُف "ُكؿٍّ ـِ

، وما أشبوَوَأَخَواتِ  ـْ  .ذلؾ مما ذكر السائؿ أنو ِمْف المَُّغةِ  َيا ِلْمُعُموـِ َلْو َفتَّْشت ُكُتَب المَُّغِة َل
َتِجْد ِفيَيا َشيَئًا ِمف َذِلَؾ وال َتَعُرَضًا ِلَما َذَكَره اأْلُُصوِليُّوَف َوَكَذِلَؾ ُكُتِب الَنْحِو َلْو َطَمْبَت 

                                                           

 .ٗٙنحو صياغة تجديدية لعمـ أصوؿ الفقو، ص:  –ينظر: التجديد األصولي  (ٔ)
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ْخَراَج ىؿ ىو َقْبَؿ الْ  ُحْكـِ َأْو َبْعَد اْلُحْكـِ ونحو َذِلَؾ ِمْف الدََّقاِئِؽ َمْعَنى ااِلْسِتْثَناِء َوَأفَّ اإْلِ
ٍة اَل  الَِّتي َتَعرََّض َلَيا األصوليوف َوَأَخُذوَىا باستقراء خاص ِمْف َكبَلـِ اْلَعَرِب َوَأِدلٍَّة َخاصَّ

 .(ٔ)ا ونحوه مما تكفؿ بو أصوؿ الفقو(َتْقَتِضيَيا ِصَناَعُة النَّْحِو فيذ
ىذه الوظيفة ىي أبرز وظائؼ القواعد األصولية حتى أف وظيفة استنباطية:  -2

العمـ )بعض األصولييف يقتصروف عمييا في تعريفيـ لعمـ أصوؿ الفقو كما قوليـ: 
ف أدلتيا عستنباط األحكاـ الشرعية الفرعية إلى ابيا بالقواعد التي يتوصؿ 

قانوف وضع ليمنع )د. مصطفى الِخف بأنيا:  وعرؼ القاعدة األصولية .(ٕ)(التفصيمية
 .(ٖ)(الفقيو مف الخطأ في االستنباط

ويتضح مف ىذيف التعريفيف أف المقصود األظير والوظيفة األبرز لمقاعدة 
األصولية ىو تكويف منظومة منيجية تعنى باستنباط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا 

و عمى ىذه الوظيفة ال غير، قاؿ التفصيمية، بؿ إف ابف خمدوف قصر عمـ أصوؿ الفق
)اعمـ أف أصوؿ الفقو مف أعظـ العمـو الشرعية وأجميا قدرًا وأكثرىا فائدة، رحمو اهلل: 

 .(ٗ)وىو النظر في األدلة الشرعية مف حيث تؤخذ منيا األحكاـ والتكاليؼ(
 الفرق بين الوظيفتين السابقتين:

أف بينيما تداخؿ كبير فقد يجتمعاف في موضع ويعسر عمى الناظر في ال شّؾ  
 التفريؽ بينيما ولكف ىذا ال يعني عدـ وجود الفارؽ بينيما 

إف الفرؽ بينيما واضح وذلؾ أف الوظيفة التفسيرية مقدمة إذ ال يمكف أف يقـو 
 .تضح معانيو فاالستنباط قائـ عميواستنباط مف دليؿ لـ تفيـ معالمو وت

                                                           

 .ٙٔ، ٘ٔ/ٕاإلبياج في شرح المنياج  (ٔ)
 .ٜشرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي، ص:  (ٕ)
 .ٚٔٔاألصولية، صأثر االختبلؼ في القواعد  (ٖ)
)تاريخ ابف خمدوف( ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف األكبر (ٗ)

ٔ/ٖ٘ٚ. 
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إلى ذلؾ أف التفسير يتعمؽ بالدليؿ وحده مف غير أف يقتبس منو حكـ  يضاؼ
وأما االستنباط فيو يتعمؽ بالدليؿ وبالواقعة فتكوف وظيفتو مركبة بخبلؼ التفسير 

 وظيفتو بسيطة. 
وكذلؾ مف حيث المستفيد فالمحتاج لموظيفة التفسيرية أعـ ممف يحتاج إلى 

ر وشراح الحديث والفقيو وأما الثانية فمقصورة عمى االستنباطية إذ األولى يحتاجيا المفس
 الفقيو المجتيد.

ـْ تجعؿ االستدالؿ وظيفة ثالثة؟ فالجواب: أف لقائؿ أف يقوؿملحوظة:  ـَ َل : ِل
االستدالؿ وما يتبعو مف األدلة وكيفية االستدالؿ وحاؿ المستدؿ يعّد مف مسائؿ العمـ بؿ 

 عمـ وظائفو.ىذه ىي مسائمو، فبل يجوز جعؿ مسائؿ ال
وىي: آثار ناتجة عف القاعدة األصولية، يمكف تخمفيف ثانيا: وظائف عرضية، 

 عنيا؛ إذ ال مبلزمة بينيما.
 ويمكف إجماؿ ىذه الوظائؼ باآلتي:

ال غرابة أف تكوف ىذه الوظيفة حاضرة بعد حضور : الوظيفة النقدية -ٔ
ية تعمؿ عمى توجيو الفيـ القاعدة األصولية ذلؾ أف القواعد األصولية ىي ضوابط معيار 

وتأتي ىذه الوظيفة متأخرة عف وظيفتي الفيـ واالستنباط؛ لتكوف  ،وضبط االستنباط
حاكمة عمييما؛ إذ ال يؤمف الغمط فييما، فكـ مف استدالؿ لـ يخرج عمى وجيو أو 

قد قادر عمى نقد الخبلؼ وفؽ ااستنباط وضع في غير محمو، فإذا كاف لمباحث عقؿ ن
 ؽ استنباطو تمكف حينئذ مف بياف زيؼ ىذا االجتياد استنباطا أو تنزيبل. رائمآخذه وط

الضرورة الممحة ليذه الخطوة بعد أف  -رحمو اهلل-وقد أدرؾ اإلماـ الشافعي 
توسعت رقعة الخبلؼ واتسعت دائرة االستنباط في عيده، فراح يضع رسالتو الشييرة 

: -رحمو اهلل-تدالالتو، قاؿ الفخر الرازيالتي تعد أوؿ قانوف نقدي لمخبلؼ الفقيي واس
)كانوا قبؿ اإلماـ الشافعي يتكمموف في مسائؿ أصوؿ الفقو، ويستدلوف ويعترضوف، 
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ولكف ما كاف ليـ قانوف كمي مرجوع إليو في معرفة دالئؿ الشريعة، وفي كيفية 
ميا معرضاتيا وترجيحاتيا، فاستنبط الشافعي عمـ أصوؿ الفقو، ووضع لمخمؽ قانونا ك

يرجع إليو في معرفة مراتب أدلة الشرع. فثبت أف نسبة الشافعي إلى عمـ الشرع كنسبة 
 .(ٔ)أرسطا طاليس إلى عمـ العقؿ(

والحؽ أف العمؿ بيذه الوظيفة ظير لمعياف بعد تأسيس المذاىب الفقيية واكتماؿ 
ييز ما ىو بنيانيا فظير حينئذ أئمٌة محققوف أخذوا عمى عاتقيـ نقد الخبلؼ الفقيي وتم

سائغ مقبوؿ منو وما ىو شاذ مردود، ولـ يكف نقدىـ مسمطا عمى الخبلؼ عموما 
مذاىبيـ فاستطاعوا نقدىا وبياف المعتمد مذىبا والمختار  تطرائؽ إلىفحسب بؿ إنو 

دليبل، وما ال يصح مذىبا وال دليبل وبّينوا كذلؾ ما يندرج ضمف قواعد الشريعة وما تأباه 
ال تستطيع الوقوؼ عمى معتمد مذىب ما إال بعد االطبلع عمى ما  القواعد، حتى أنؾ

حركة النقد ىذه عند عصر معيف بؿ كتب  توقؼاستقّر عندىـ وبفضؿ اهلل تعالى لـ ت
ليا االستمرار كما ىو مدوف في تاريخ حركة المذاىب الفقيية ولعؿ ىذه الحركة 

ـَ ِمْف ُكؿِّ َخْمٍؼ ُعُدوُلُو، َيْحمِ : » المستمرة ىي المعنية بقوؿ َرُسوِؿ المَِّو  ُؿ َىَذا اْلِعْم
 .(ٕ)«َيْنُفوَف َعْنُو َتْحِريَؼ اْلَغاِليَف، َواْنِتَحاَؿ اْلُمْبِطِميَف، َوتَْأِويَؿ اْلَجاِىِميفَ 

إف المطالع لمتراث الفقيي وما خمفو لنا األئمة مف  :الخالف الفقهي تسويغ -ٕ
استنباطيا وقواعد تخريجاتيا ومآخذ أئمتيا يجد  طرائؽآراء بدوف أف تكوف لو دراية ب

                                                           

 ( نقبل عف مقدمة محقؽ كتاب الرسالة لمشافعي رحمو اهلل.ٚ٘مناقب الشافعي )ص  (ٔ)
في دفعو ميراث المتوفى في زمنو إلى مواله   شرح مشكؿ اآلثار، باب: )بياف ما روي عف َرُسوِؿ المَّوِ  (ٕ)

(، مسند البزار بسند آخر، )المكيوف عف أبي ىريرة ٖٗٛٛ، برقـ: )ٚٔ/ ٓٔاألسفؿ الذي كاف أعتقو(
 )ٔٙ/ٕٗٚ( :(،وبنحوه السنف الكبرى لمبييقي، باب: )الرَُّجُؿ ِمْف َأْىِؿ اْلِفْقِو ُيْسَأُؿ َعِف ٖٕٜٗ، برقـ

ـْ َيْسَمْع ، َأْو َأنَُّو اَل ُيْبصِ الرَُّجِؿ ِمْف َأْىِؿ ا ُر ْلَحِديِث َفَيُقوُؿ: ُكفُّوا َعْف َحِديِثِو ، أِلَنَُّو َيْغِمُط َأْو ُيَحدُِّث ِبَما َل
 (.ٜٕٔٔٓ، برقـ: )ٖٗ٘/ٓٔاْلُفْتَيا( 
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مف  نقودكثرت النفسو أماـ فوضى في اآلراء ليا أوؿ وليس ليا آخر؛ ومف أجؿ ىذا 
ىذا التراث العظيـ، وما ذاؾ إال أف ىؤالء لـ يحيطوا  فيبعض أنصاؼ المتعمميف 

في الوصوؿ استنباطو وجيموا قواعد األئمة  طرائؽبأسباب الخبلؼ ولـ يطمعوا عمى 
 إليو؛ فظيرت دعوات رفض المذىبية والرجوع إلى األصميف وىذا مف فرط جيميـ.

إف الواجب عمينا إذا أردنا قبوؿ الخبلؼ الفقيي وحفظ مقامات أئمتو أف نعنى 
بدراسة وتدريس القواعد األصولية ألنيا تعمؿ عمى توسيع مدارؾ الدارسيف وتنمية 

التراث الفقيي ليس فوضى كما يشاع بؿ ىو محكـو  ممكاتيـ وبالتالي فسيجدوف أف ىذا
بقواعد ثابتة ومناىج راسخة ال يمكنو الخروج عنيا إال بقواعد أخرى تسوغ لو كما أف 

 القاعدة األصولية تكشؼ لنا الشاذ مف الخبلؼ وما ليس مقبوال منو.
ضوء االستدالؿ بعمومات  فيوحينئذ سيتبيف وىـ مف حاكـ اجتيادات األئمة 

اب والسنة وبما ظير منيا جاىبل بأف عبارة نصوصيما ليست بدرجة واحدة مف الكت
الوضوح وأف ىذه النصوص كما ليا عبارة ليا أيضا إشارة وداللة واقتضاء وليا مع ىذا 
، ومع ىذا كمو فميس مفيـو الدليؿ في شريعتنا مقصور عمى الكتاب  المنطوؽ مفيـو

أف يزاؿ بعد اإلحاطة بالقاعدة األصولية  والسنة بؿ يتعداىما، كؿ ىذا الجيؿ ممكف
 .(ٔ)وحينيا تتحقؽ لنا قبوؿ الخبلؼ الفقيي وتوقير تراث األمة

 
  

                                                           

 وما بعدىا. ٚٚنحو صياغة تجديدية لعمـ أصوؿ الفقو، ص –لمزيد مف البحث ينظر: التجديد األصولي  (ٔ)
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 :الجالح املطلب
 مستهدات القاعدة األصولية

المراد بمستندات القاعدة األصولية ىي: تمؾ األمور التي استمد المجتيد منيا 
 ونشأتيا.القاعدة األصولية واستند عمييا في تأسيسيا 

وبعد التتبع واالستقراء لمقواعد األصولية ُوِجَد أنيا تستند بمجمميا عمى: أدلة 
شرعية، ومباحث لغوية وكبلمية، وتصورات عامة عف أحكاـ شرعية، وقضايا عقمية 

 .(ٔ)منطقية
مع مبلحظة أف القاعدة األصولّية الواحدة ال يمتنع أف يكوف ليا أكثر مف 

 :عمى النحو اآلتيحجيتيا ويقوي داللتيا  وىي  مستند، بؿ إنو يزيد في
يعد القرآف الكريـ المصدر لؤلوؿ لؤلحكاـ التشريعية كما أنو أوال: القرآن الكريم: 

شاراتو كثيرا مف القواعد األصولية التي ال غنى لممجتيد عنيا في فيـ  حوى بعباراتو وا 
أفعاؿ المكمفيف، وىذا مما ال  مراد اهلل تعالى مف النصوص التشريعية وكيفية تنزيميا عمى

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّنزاع فيو بيف عمماء األمة، قاؿ اهلل تعالى: 

 نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت :، وقاؿ تعالى(ٕ)ىئ نئ مئ

. قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل: )فميست تنزؿ بأحد مف أىؿ ديف اهلل نازلة (ٖ)ىث
 . (ٗ)إال وفي كتاب اهلل الدليؿ عمى سبيؿ اليدى فييا(

 ومف ىذه القواعد األصولية اآلتي: 

                                                           

، ٜٕ/ٔ، بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب ٛ/ٔينظر: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ لآلمدي  (ٔ)
 .ٕٗ/ٔإرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ 

 .ٜٛسورة النحؿ، آية:  (ٕ)
 .ٖٛسورة األنعاـ:  (ٖ)
 .ٕٓالرسالة لمشافعي، ص: (ٗ)
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  هت مت ختحت جت هبمب خب حب جبمستندىا: قاعدة: )ال حاكم إال اهلل( 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جنمستندىا: وقاعدة: )السنة حجة(  (ٔ)مث

  مع جع مظ حط مضمستندىا: وقاعدة: )ال حكم قبل ورود الشرع(  ،(ٕ)جي

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئمستندىا: وقاعدة: )العرف معتبر(،  ،(ٖ)جغ

 من خن حن  جن يممستندىا: وقاعدة: )الحرام غير مسكوت عنه(،  ،(ٗ)مب زب

 .(٘)ىه مه جه ين ىن
السنة النبوية ىي ثاني المصادر في تشريعات األحكاـ، فيي ثانيا: السنة النبوية: 

فالناظر  ؛بذات المنزلة في مستندات القواعد األصولية، وال ينازع في ذلؾ إال مشاغب
وأقضيتو وتعاممو مع آي القرآف الكريـ يستشؼ مجموعة مف القواعد   في أحاديثو

األصولية الموجية لمتفكير اإلسبلمي عموما والفقيي خصوصا الذي سار عميو 
مف بعد، ويتضح لو أف القرآف الكريـ والسنة النبوية لـ يكونا مصدرا   الصحابة

القواعد اعتمد عمييا لؤلحكاـ الشرعية العممية فحسب، بؿ حويا منظومة ثرّية مف 
 المجتيدوف في استنباط األحكاـ.

ليؾ نماذج مف القواعد األصولية مستندىا السنة النبوية:  وا 

                                                           

 .ٚ٘سورة األنعاـ، اآلية:  (ٔ)
 .ٗ،ٖسورة النجـ، اآليتاف:  (ٕ)
 .٘ٔسورة اإلسراء، اآلية:  (ٖ)
 .ٜٜٔسورة األعراؼ، اآلية:  (ٗ)
 .ٜٔٔسورة األنعاـ، اآلية:  (٘)
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َلْواَل َأْف َأُشؽَّ َعَمى »  مستندىا: قولوقاعدة: )األمر المطلق يفيد الوجوب(، 
ـْ ِبالسَِّواِؾ َمَع ُكؿِّ َصبلَ  فمما لـ تكف في المندوب  ؛(ٔ)«ةٍ ُأمَِّتي َأْو َعَمى النَّاِس أَلََمْرُتُي

 والمباح مشقة وكانت في الواجب عمـ أف األمر لموجوب.
ـُ َعْف َثبَلَثٍة َعِف : » مستندىا: قولوقاعدة: )ال تكليف على مجنون(،  ُرِفَع اْلَقَم

ِغيِر َحتَّى َيْكِبَر، َوَعِف اْلَمْجُنوِف    .(ٕ)«َحتَّى َيْعِقَؿ َأْو ُيِفيؽَ النَّاِئـِ َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِف الصَّ
وقاعدتا: )المخطئ مرفوع اإلثم عنه، والناسي غير مكلف حال نسيانه(، 

ِإفَّ المََّو َتَجاَوَز ِلي َعْف ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَياَف َوَما اْسُتْكِرُىوا »:  مستندىما قولو
ـُ : » قولو مستندىاوقاعدة: )المجتهد يصيب ويخطيء(، . (ٖ)«َعَمْيوِ  ـَ الَحاِك ِإَذا َحَك

َـّ َأْخَطَأ َفَمُو َأْجرٌ  ـَ َفاْجَتَيَد ُث َذا َحَك َـّ َأَصاَب َفَمُو َأْجَراِف، َواِ   .(ٗ)«َفاْجَتَيَد ُث
  

                                                           

 (.ٚٛٛبرقـ: ) ٗ/ٕالبخاري، كتاب: )الجمعة(، َباُب: )السَِّواؾ َيْوـَ الُجُمَعِة(  (ٔ)
(، ٜٙ٘٘، برقـ: )ٕ٘ٙ/٘بلقو مف األزواج( السنف الكبرى لمنسائي، كتاب: الطبلؽ، باب: )مف ال يقع ط( ٕ)

(، المستدرؾ عمى ٕٖٕٗ) :، برقـٚٚٗٔ/ٖسنف الدارمي، كتاب: الحدود، باب: )رفع القمـ ثبلثة( 
ـْ ُيَخرَِّجاُه(، ٖٕٓ٘، برقـ: )ٚٙ/ٕالصحيحيف لمحاكـ  (، وقاؿ: )َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى َشْرِط ُمْسِمـٍ َوَل

 ووافقو الذىبي. 
ِة(  صحيح (ٖ) ، برقـ: ٕٕٓ/ٙٔابف حباف، باب: )ِذْكر اإِلْخَباِر َعمَّا َوَضَع المَُّو ِبَفْضِمِو َعْف َىِذِه اأُلمَّ

( وقاؿ: )َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى ٕٔٓٛ، برقـ: )ٕٙٔ/ٕ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ٜٕٔٚ)
ـْ ُيَخرَِّجاُه(، ووافقو الذىبي، وقاؿ ا لشيخ شعيب في تحقيقو لصحيح ابف َشْرِط الشَّْيَخْيِف، َوَل

: )إسناده صحيح عمى شرط البخاري، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير بشر بف بكر، ٕٕٓ/ٙٔحباف
 فمف رجاؿ البخاري(.

( ومسمـ، كتاب ٕٖ٘ٚ، برقـ: )ٛٓٔ/ٜالبخاري، َباب: )َأْجِر الَحاِكـِ ِإَذا اْجَتَيَد َفَأَصاَب َأْو َأْخَطَأ(  (ٗ)
 (.ٙٔٚٔ، برقـ: )ٕٖٗٔ/ٖ)بياف أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب أو أخطأ( األقضية، باب: 
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 ثالثا: التصورات العامة عن األحكام الشرعية العملية: 
عامبل ميما إف اكتساب تصور عاـ عف األحكاـ الشرعية والمنظومة الفقيية يعد 

ف كانت متأخرة  في استنباط قواعد تقـو عمييا تمؾ األحكاـ، وىي سابقة ليا في الذىف وا 
 عنيا في الوجود.

إف المجتيد إذا لـ يكف لو تصور عاـ عف األحكاـ، فمف يستطيع أف يقؼ عمى 
مآخذىا وال عمى مبلحظ المجتيديف في االستنباط أو االستدالؿ، وقد اعتمد الحنفية ىذا 

لمنيج أساسا في استنباط أصوؿ أئمتيـ التي لـ تدوف بعُد، وكّونوا بذلؾ مدرسة أصولية ا
 عرفت باسميـ، ومف أبرز خصائصيا: تخريج القواعد األصولّية مف الفروع الفقيية.

وعمى أساس ىذه النظرة الشاممة وجدت قواعد ذات بعديف: فقيي يمثؿ األطر 
وآخر أصولي يمثؿ أدوات االستنباط واالستدالؿ العامة لمجموعة متشابية مف األحكاـ، 

 ليا، وىو محؿ اىتمامنا، ومف ىذه القواعد ما يأتي: 
األصؿ في األحكاـ ، االستصحاب معتبر، األمور بمقاصدىا، سّد الذرائعقاعدة: 

 .العمؿ بالظني أصؿ مقطوع بو، المعقولية ال التعبد
العربية أحد مستندات قواعد فيـ ال غرابة أف تكوف المغة  رابعا: اللغة العربية:

النصوص واستنباط األحكاـ منيا؛ إذ أنيا قالب ىذه النصوص، وال يمكف فيـ معاني 
ىذه النصوص أو التصرؼ فييا إال في ضوء دالالت ىذه المغة ومعرفة تركيباتيا 

القواعد األصولية منشؤىا: المغة العربية،  كثرأ نتحاطة بأساليبيا، ومف أجؿ ىذا كاواإل
أوجو ىذا االحتياج بقولو: )فإف كاف مف حيث  -رحمو اهلل– اإلماـ المرداويوقد لخص 

المدلوؿ فيو عمـ المغة، أو أحكاـ تركيبيا فعمـ النحو، أو مف أحكاـ أفرادىا فعمـ 
جوه الحسف فعمـ التصريؼ، أو مف جية مطابقتو لمقتضى الحاؿ وسبلمتو مف التعقيد وو 

 .(ٔ)البياف بأنواعو الثبلثة(
                                                           

 .ٕٜٔ/ٔالتحبير شرح التحرير في أصوؿ الفقو  (ٔ)
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ليؾ نماذج مف القواعد األصولية المستندة عمى المغة العربية:  وا 
ذا تعذرت الحقيقة  التأسيس أولى مف التأكيد، والحقيقة مقدمة عمى المجاز، وا 

 .ج إلى قرينة، األصؿ عدـ االشتراؾحمؿ عمى المجاز، والصريح ال يحتا
إف العبلقة بيف أصوؿ الفقو عموما وقواعده  المية:خامسا: المباحث الك

جدؿ كثير قديما  فيياخصوصا مف جية والعبلقة بيف عمـ الكبلـ مف جية أخرى حدث 
وحديثا ما بيف مف يرى توقؼ األصوؿ عمى عمـ الكبلـ حتى أثقؿ كاىمو وبيف مف يرى 
ضرورة تنقيتو مف جميع المباحث الكبلمّية، وبيف ىؤالء وىؤالء مف توسط في الرأي وأقّر 
بالعبلقة بينيما، لكنو دعا إلى تنقيتو مف أي مبحث كبلمي ال ينبي عمييا أثر فقيي، 

اء عمى ما يكتمؿ بو بنيانو ويعمو بو صرحو، ولعؿ ىذا ىو الموقؼ الحؽ ويؤيده واإلبق
 وجود القواعد األصولية المستنبطة مف المباحث الكبلمية، ومف أىميا اآلتي:

التحسيف والتقبيح شرعي،  وأصوؿ الشريعة قطعية، وال يجوز تأخير البياف عف 
 .مة عمى الحكـ ال موجبة لوعمة عبلوالوقت الحاجة، وامتناع تكميؼ الممجأ، 

 سادسا: القضايا المنطقية: 
أنيا في كثير مف بليا يكاد يجـز  ئر لمتفحص لمقواعد األصولية والمستقإف ا

ف القواعد األصولية ليست إة لكثير مف المباحث المنطقية؛ إذ ياألحياف نماذج تطبيق
نما ىي نتاج  فكري بشري، الغاية منيا: صوف  المجتيد عف الخطأ نصوصا شرعية وا 

في فيـ الدليؿ أو االستنباط منو أو االستدالؿ بو، ومف المعمـو أف اليدؼ مف دراسة 
عمـ المنطؽ ىو صوف الذىف عف الخطأ في الفكر؛ فتكوف العبلقة بينيما العمـو 
والخصوص المطمؽ وبذا تكوف القاعدة األصولية محكومة بالمباحث المنطقية ومستندة 

 عمييف.
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 يأتي نماذج مف تمؾ القواعد: وفيما 
ف غيره، مالحكـ عمى الشيء فرع عف تصوره، ووظيفة الحد تمييز المحدود 

العمة تدور مع حكميا وجودا وعدما، وال يجمع بيف الحظر واإلباحة في فعؿ واحد مف و 
 جية واحدة، والنظر الصحيح في الدليؿ يفضي إلى العمـ بالمدلوؿ، والتعارض فرع

 .ستدالؿ فرع الثبوتالتكافؤ، واال
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 :الرابع املطلب
 أنواع القاعدة األصولية

 اآلتي:عمى النحو ، وىي وألسباب عدةمى أنواع عدة عتتنوع القاعدة األصولية 
  :(ٔ)مى نوعيف ىماع شموليا واستيعابيا عمى أساسالقاعدة األصولية  تنوعأوال: 

تكوف دونيا في وىي التي تتفرع عنيا قواعد أخرى  قواعد أصولية كبرى، . أ
الشموؿ واالستيعاب، غير أنيا ليست جميعا بذات السعة، ويمكف تقسيميا إلى نوعيف 

 ىما:
قواعد كبرى تتفرع عنيا قواعد أخرى، وىي غير متفرعة عف غيرىا. وىي   -ٔ

 بمثابة جنس األجناس عند المناطقة.
قواعد كبرى متفرعة عف غيرىا، وتتفرع عنيا غيرىا. فيي كبرى باعتبار   -ٕ

 ما دونيا، صغرى باعتبار ما فوقيا.
 ومف أمثمة القواعد الكبرى اآلتي:
 القاعدة األولى: الحاكم هو اهلل.

ال تخمو واقعة عف حكـ هلل، ال حكـ قبؿ ورود الشرع، ال يتكمـ ومما تفرع عنيا: 
شرعا، القياس حجة كاشفة ال ، االستحساف ليس حجة معتبرة في شرع اهلل دوف دليؿ

 .منشئة
  

                                                           

ىذا النوع مف القواعد بإسياب ال أرى طائبل تحتو مع ما فيو مف  -رعاه اهلل بمطفو–ذكر د. أيمف البداريف  (ٔ)
اإلرباؾ وقد حاولت جيدي تيذيبو مع إضافات تتـ الفائدة . لممزيد ينظر: نظرية التقعيد األصولي ص: 

 ، وما بعدىا.ٖٓٗ، ٛٔٗ
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 القاعدة الثانية: الحسن والقبح شرعي ال عقلي .
ال يجب عمى اهلل فعؿ شيء عقبل، ال يجوز التكميؼ بما ال ومما تفرع عنيا: 

يطاؽ عقبل ووقوعا، ال حكـ ألفعاؿ العقبلء قبؿ ورود الشرع، اإلباحة األصمية إباحة 
 .عمة عبلمة عمى الحكـ ال موجبة لوشرعية ال عقمية، ال

 القاعدة الثالثة: ال تكليف بما ال يطاق.
مناط التكميؼ العقؿ، ال تكميؼ بمجيوؿ، ال تكميؼ لمممجأ، ال ومما تفرع عنيا: 

 .حدة، مطمؽ األمر ال يفيد التكراريجمع بيف الحظر والوجوب في فعؿ واحد مف جية وا
 :إعمال الكالم أولى من إهماله.القاعدة الرابعة 

التأسيس أولى مف التأكيد، إذا تعذرت الحقيقة حمؿ عمى ومما تفرع عنيا: 
يد ال المجاز، يحمؿ المشترؾ عمى جميع معانيو إذا أمكف، يحمؿ المطمؽ عمى المق

 .العكس، مفيـو المخالفة حجة
 القاعدة الخامسة: األصل بقاء ما كان.

راءة الذمة، األصؿ في العاـ العمـو حتى يرد دليؿ األصؿ بومما تفرع عنيا: 
التخصيص، األصؿ في المطمؽ اإلطبلؽ حتى يرد المقيد، األصؿ بقاء حكـ النص 

 .يقةحتى يرد الناسخ، األصؿ في الكبلـ الحق
وىي القواعد التي ال يتفرع عنيا قواعد أخرى  القواعد األصولية الصغرى: . ب

 دونيا في االستيعاب والشموؿ.
 مى قسميف ىما: عوىذه القواعد تنقسـ 

 قواعد متولدة عف قواعد أخرى أكبر منيا ومندرجة تحتيا. -ٔ
 قواعد قائمة بنفسيا غير متفرعة عف أخرى غيرىا. -ٕ
: المتواتر يفيد اليقيف، مفيـو المخالفة حجة، األمر بالشيء ومثؿ عمييا بقاعدة 

 .كالعبارةالصريح، لئلشارة عمـو  نيي عف ضده، األصؿ في الكبلـ
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 (ٔ)االتفاؽ عمييا أو االختبلؼ فييا أنواع القواعد باعتبارثانيا: 
ونعني بيا القواعد التي لـ يختص بيا مذىب ما، ويمكف  قواعد متفق عليها، . أ
 مى نوعيف ىما:عتقسيميا 
 قواعد محؿ إجماع بيف األصولييف، أو لـ يرد نزاع فييا بينيـ. -ٔ
 بيف جميعيـ.قواعد محؿ اتفاؽ بيف جميورىـ، وليس  -ٕ

وىذه القواعد بنوعييا تمثؿ السواد األعظـ مف القواعد األصولية، ولو لـ تكف 
كذلؾ لكانت مساحة الخبلؼ بيف األئمة كبيرة ولما تحصمت عندنا أحكاـ قطعية؛ إذ ال 

 يمكف أف نتفؽ عمى قطعي تفرع عف غير المسممات.
ال حكـ قبؿ الشرع، المنطوؽ مقدـ عمى ال تكميؼ إال بطاقة، ويمثؿ ليا باآلتي: 

 ،  تواتر يورث العمـ القطعي.، الالقياس دليؿ شرعيالمفيـو
ونعني بيا القواعد التي انفرد بيا معتمد مذىب ما  قواعد أصولية مذهبية. . ب

 عف معتمد المذاىب األخرى.
نفرادات ىي أبرز أسباب إنفرادات األئمة في الفروع الفقيية، ويمكف وىذه اإل

 اآلتي:عمى النحو المذاىب المتبوعة، وىي  عمى وفؽيـ ىذا النوع مف القواعد تقس
داللة العاـ قطعّية، بيا الحنفية، ويمثؿ ليا باآلتي: قواعد أصولية انفرد   -ٔ

، الزيادة عمى -أي عدـ االحتجاج بمفيـو المخالفة-التنصيص ال يدؿ عمى التخصيص 
 .، ال يخصص إال بدليؿ مستقؿ مقترفالبموىالنص نسخ، ال يحتج باآلحاد فيما تعـ بو 

عمؿ أىؿ المدينة يا المالكية، ويمثؿ ليا باآلتي: قواعد أصولية انفرد ب  -ٕ
ره، حجة، ال يحتج باآلحاد إذا خالؼ عمؿ أىؿ المدينة، يقاس عمى فرع مقيس عمى غي

 -رحمو اهلل– أف اإلماـ مالؾ ابف العربي ، فقد ذكرالتخصيص بالمصمحة المرسمة
                                                           

 .ٜٔٗينظر: نظرية التقعيد األصولي، ص:  (ٔ)
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ىو )قاؿ: ثـ بالمصمحة، أخيو  النيي عف خطبة المسمـ عمى خطبة ص حديثخص
دينة عمى القياس، ، تقديـ عمؿ أىؿ الم(ٔ)(سائر العمماء مىعمالؾ بو  تفردأصؿ 

 .التخصيص بالعرؼ
إال بمراسيؿ يحتج ال الشافعية، ويمثؿ ليا باآلتي:  قواعد أصولية انفرد بيا  -ٖ

الصحابي، يحمؿ المشترؾ عمى معانيو بطريؽ الحقيقة، ال بقوؿ كبار التابعيف، ال يحتج 
 .، ال ينسخ الكتاب بالسنةيعتد باإلجماع السكوتي

األمر يقتضي التكرار يا الحنابمة، ويمثؿ ليا باآلتي: قواعد أصولية انفرد ب  -ٗ
إف أمكف ذلؾ، النيي عف الشيء ألمر خارج يدؿ عمى الفساد، ال يصح استثناء األكثر، 

 .عصر ، ال يخمو عصر مف مجتيد مطمؽإلجماع إال بإنقراض الال يتحقؽ ا
  

                                                           

 .ٚ٘ٛ/٘المسالؾ في شرح موطأ مالؾ  (ٔ)
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 اخلامتة
 .ىي والتوصيات التي نرى الحاجة إليياأىـ النتائج التي توصمنا إلييا، 

 النتائج: 
 :بما يأتيوالتي يمكف إجماليا 

 قانوف يمكف المجتيد مف استنباط الحكـ الشرعي  :ىي ،القاعدة األصولية
 الخطأ فيو.ويعصمو مف الوقوع في 

  العبلقة بيف القاعدة األصولية والقاعدة الفقيية عبلقة عمـو وخصوص
األحياف، وقد تكوف في بعضيا عبلقة تداخؿ بحيث تكوف  كثروجيي في أ

نما يميزىا الموضوع أو الفائدة...  ىي فقيية أصولية وا 
  كما حظيت  النظريالقاعدة األصولية لـ تحظ بالعناية الكافية مف الجانب

 القاعدة الفقيية. بو
  بؿ يمكف  -كما يتوىـ–وظيفة القاعدة األصولية ال تقتصر عمى عمـ الفقو

 االستفادة منيا في عمـو أخر.
  قوة القاعدة األصولية مف قوة ما استندت إليو، فإذا كاف المستند قطعيا

ذا كاف ظنيا كانت ظنية.  كانت قطعية وا 
 قاعدة الفقيية.الخبلؼ في القاعدة األصولية أضيؽ منو في ال 
 تقسيميا. سسالقاعدة األصولية تحتاج إلى إعادة صياغة وتبويب وفؽ ا 
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 التوصيات:
ليؾ أىميا فيما أرى:  وا 

 القاعدة األصولية بما يعيننا عمى حسـ كثير مف الخبلفات  تفعيؿ وظائؼ
يجاد حموؿ وأحكاـ لنوازؿ معاصرة.  المعاصرة وا 

 في الدراسات األكاديمية  نظريال االىتماـ بالقواعد األصولية مف الجانب
جعميا عمما مستقبل عف األصوؿ يأتي عميو الطالب بعد إتماـ الدراسة و 

 األصولية.
  معينة بحيث يسيؿ عمى الميتميف  اسستصنيؼ القواعد األصولية وفؽ

رجاع بعضيا إلى بعض  الرجوع إلييا كما ىو الحاؿ في القواعد الفقيية وا 
 ما أمكف إلى ذلؾ سبيؿ.

 عرضيا عمى  عف طريؽألصيؿ تمييز الدخيؿ عمى ىذه القواعد مف ا
 إرجاع كؿ إلى مجالو وفنو.وظائفيا، ومف ثـ 
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 واملراجعاملصادر  ثبت
اإلبياج في شرح المنياج: شيخ اإلسبلـ عمي بف عبد الكافي السبكي  .1

، تحػ: أحمد جماؿ (ىػٚٚت)، وأتمو ولده تاج الديف السبكي (ىػٙ٘ٚت)
حياء التراث الزمزي  ،ٔدبي، ط ،وغيره، دار البحوث لمدراسات اإلسبلمية وا 
 ـ.ٕٗٓٓ-ىػٕٗٗٔ

رسالة  ،غريش الصادؽ: أثر القواعد األصولية في ضبط االجتياد .2
 -ٕٔٔٓ، الجزائر /كمية العمـو االنسانية والحضارة اإلسبلمية ،ماجستير
 ـ.ٕٕٔٓٓ

الديف عمي بف أبي عمي  ؼاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: أبي الحسف سي .3
 ،: عبد الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي، بيروتػ، تح(ىػٖٔٙت)اآلمدي 
 لبناف. ،دمشؽ

إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ: محمد بف عمي  .4
دار  ،: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشؽػ، تح(ىػٕٓ٘ٔت)الشوكاني 

 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔ ،ٔطالكتاب العربي، 
ثره في القواعد األصولية والفقيية: الطيب السنوسي أحمد، دار االستقراء وأ .5

 ـ.ٕٛٓٓ، ٕالتدمرية، ط
األشباه والنظائر: تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف السبكي  .6

 .ـٜٜٔٔ-ىػٔٔٗٔ ،ٔ، دار الكتب العممية، ط(ىػٔٚٚت)
: محمود بف عبد الرحمف أبي اجببياف المختصر شرح مختصر ابف الح .7

: محمد مظير بقا، دار ػىػ(، تحٜٗٚتالديف األصفياني )الثناء، شمس 
 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ، ٔطالمدني، السعودية، 
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إعداد جماعي  :التجديد األصولي نحو صياغة تجديدية لعمـ أصوؿ الفقو .8
 ،ٔبإشراؼ د. أحمد الريسوني، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، ط

 ـ.ٕٗٔٓ-ىػٖ٘ٗٔ
: عبلء الديف أبي الحسف عمي بف التحبير شرح التحرير في أصوؿ الفقو .9

، مكتبة وغيره : د. عبد الرحمف الجبريف،ػتح (،ىػ٘ٛٛت)سميماف المرداوي 
 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ ،ٔطالسعودية،  ،الرشد

التعريفات: السيد الشريؼ أبي الحسف عمي بف محمد الجرجاني  .11
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ ،ٕ، دار الكتب العممية، ط(ىػٙٔٛت)

وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل  .11
: محمد زىير بف ػ: محمد بف إسماعيؿ البخاري، تح«صحيح البخاري»

 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔطناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، 
ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي  .12

، (ىػٛٓٛت)، ابف خمدوف، اإلشبيمي الشأف األكبر: عبد الرحمف بف محمد
 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ، ٕطبيروت،  ،: خميؿ شحادة، دار الفكرػتح

الرسالة: الشافعي أبي عبد اهلل محمد بف إدريس المطمبي القرشي المكي  .13
-ىػٖٛ٘ٔ، ٔط ،الحمبي، مصر ة: أحمد شاكر، مكتبػ، تح(ىػٕٗٓت)

 ـ.ٜٓٗٔ
، (ىػٕ٘٘ت)سنف الدارمي: أبي محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي  .14

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ، ٔطالسعودية،  ،: حسيف سميـ أسد، دار المغنيػتح
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، (ىػٖٖٓت)السنف الكبرى: أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي  .15
-ىػٕٔٗٔ ،ٔطبيروت،  ،: حسف عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالةػتح

 ـ.ٕٔٓٓ
، (ىػٛ٘ٗت)السنف الكبرى: أحمد بف الحسيف بف عمي أبي بكر البييقي  .16

-ىػٕٗٗٔ ،ٖطبيروت،  ،: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العمميةػتح
 ـ.ٖٕٓٓ

شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي: عضد الممة والديف عبد  .17
 ،ٔبيروت، ط ،، دار الكتب العممية(ىػٙ٘ٚت)الرحمف بف أحمد اإليجي 

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ
شرح مشكؿ اآلثار: أبي جعفر أحمد بف محمد األزدي الطحاوي  .18

-ىػ٘ٔٗٔ ،ٔط: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ػ، تح(ىػٕٖٔت)
 ـ.ٜٜٗٔ

صحيح ابف حباف: محمد بف حباف أبي حاتـ، الدارمي، الُبستي  .19
، ترتيب: األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي (ىػٖٗ٘ت)
، ٔطيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الشتحػ، (ىػٜٖٚت)

 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ
: أبي العباس شياب الديف أحمد «أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ»الفروؽ  .21

 .ت.عالـ الكتب، ب (،ىػٗٛٙت)بف إدريس المالكي القرافي 
 ،عمي أحمد غبلـ محمد الندوي: القواعد الفقيية وأثرىا في الفقو اإلسبلمي .21

 كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية.  /جامعة أـ القرى ،رسالة ماجستير
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 ،ٔالرياض، ط ،القواعد الفقيية: يعقوب عبد الوىاب باحسيف، مكتبة الرشد .22
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔ

القواعد الكمّية والضوابط الفقيية في الشريعة اإلسبلمّية: د. محّمد عثماف  .23
 ـ.ٕٙٓٓ-ىػٕٙٗٔ ،ٔاألردف، ط ،شبير، دار النفائس

لساف العرب: محمد بف مكـر بف عمي، جماؿ الديف ابف منظور األنصاري  .24
 ىػ.ٗٔٗٔ ،ٖبيروت، ط ،، دار صادر(ىػٔٔٚت)اإلفريقى 

، (ىػٙٚٗت)الممع في أصوؿ الفقو: أبي اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازي  .25
البحريف،  ،تحػ: عبد القادر الخطيب الحسني، مكتبة نظاـ يعقوبي الخاصة

 ـ.ٖٕٔٓ-ىػٖٗٗٔ ،ٔط
ابف  ،المسالؾ في شرح موطأ مالؾ: القاضي أبي بكر محمد بف عبد اهلل .26

 ،، دار الغرب اإلسبلميوغيره: محمد بف الحسيف السميماني ػالعربي، تح
 ـ.ٕٚٓٓ-ىػٕٛٗٔ ،ٔطبيروت، 

المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف  .27
: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ػتح ،(ىػ٘ٓٗت) محمد النيسابوري

 ـ.ٜٜٓٔ–ىػٔٔٗٔ ،ٔطبيروت،  ،العممية
: محفوظ ػ، تح(ىػٕٜٕت)مسند البزار: أبي بكر أحمد بف عمرو البزار  .28

 .ٔطالمدينة المنورة،  ،، مكتبة العمـو والحكـوغيرهالرحمف زيف اهلل، 
: مسمـ المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل  .29

: محمد فؤاد عبد ػ، تح(ىػٕٔٙت)الحسف النيسابوري  يبف الحجاج أب
 بيروت. ،الباقي، دار إحياء التراث العربي
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: أبي ػ، تح(ىػٜٓٚت)الموافقات: إبراىيـ بف موسى بف محمد الشاطبي  .31
-ىػٚٔٗٔ ،ٔط ،عبيدة مشيور بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف

 ـ.ٜٜٚٔ
حمد صدقي بف أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة موسوعة القواعد الفقيية: م .31

 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ ،ٔبيروت، ط ،ناشروف
 ،نظرية التقعيد األصولي: د. أيمف عبد الحميد البداريف، دار ابف حـز .32

 ـ.ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ ،ٔبيروت، ط
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