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المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة
دورية ،علمية ،محکمة ،مفهرسة تعنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.
هي تفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصلة
بقضایا األدب العربي ،واللغات ،والتراث والثقافة ،واإلعالم ،والعلوم الشرعیة ،والتاریخ اإلسالمي،
والجغرافيا ،واآلثار ،واإلقتصاد ،والتربیة واألنتروبولوجیا.
المشرف علی التحریر :األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
رئیس التحریر :األستاذ المساعد شریف الله غفوري
التنضید الفني واإلخراج :الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم
المستشار الفني :األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

مساعد التحرير
األستاذ الدکتور مأمون علي خلف هللا حسن ،املنيا ،مصر

األستاذة الدکتورة سيدة زهراء علي دخيل ،بريوت ،لبنان
األستاذ الدکتور نظام الدين كامل ،كابل ،أفغانستان

األستاذ خري بن مجال الدين ،جامعـة أندونيزيا ،أندونيزيا
إدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط
تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديمية.

۞

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة ،وترتيب البحوث
يخضغ العتبارات فنية ،وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

رقم الدويل املعياري للطباعة (ردمد)  0022-4206رقم الدويل املعياري اإللکرتوين (ردمد) 00۳۱-۱۱۳۳

یسمح بالنقل عن املجلة بشرط اإلشارة إلى املصدر واإلرجاع إلىها کالتالي:
لالقتباس :باسل وغفوري ،گل محمد وشريف هللا« .إراءة فرص العمل املنهي لخريجي اللغة العربية وآدابها في
ا
أفغانستان» املجلة العربية الدولية للبحوث الخالقة ،املجلد الثاني ،العدد األول ۰۲۰۲م ،صص.25-25
قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
ا
املجلة العربية الدولية للبحوث الخّلقة -سبتمرب (2222 -۱۱)۳

ISSN:0132-1133

ج

كلمة التحرير للمجلد الثالث ،العدد حادي عشر ،سنة 0200م

رئيس التحرير

هيئة التحرير املستشارية
األستاذ ال دکتور عبد الکبیر محسن ،الکلیة الحکومیة ،راوالبندي ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور گل محمد باسل ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیم،جامعة خاتم المرسلین العالمیة،القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور عبد المجیب ّ
بسام ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي ،جامعة عالمة إقبال المفتوحة ،باکستان
األستاذة الدکتورة نهی األفغاني ،قسم اللغة العربیة ،جامعة التعلیم والتربیة ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد ،کلیة الشریعة والقانون ،جامعة ننجرهار ،أفغانستان
األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري ،أستاذ قسم اللغة العربیة ،جامعة کابول ،أفغانستان
األستاذ الدکتور صالح محمد کبیر ،مرکز جامعي للدراسات العربیة ،إنغاال ،نیجریا
األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف ،أستاذ کلیة الشریعة ،جامعة تخار ،أفغانستان
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هيئة التحرير العاملية
األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور سامي علي جبار المنصوري ،کلیة التربیة ،جامعة البصرة ،عراق
األستاذ الدکتور عبد الباقي عبد الفتاح الشین،کلیة اللغة العربیة ،جامعة األزهر ،مصر
األستاذ الدکتور فضل الله فضل أحد،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان

األستاذ الدکتور معراج الدین الندوي ،دار العلوم الندوة العلماء ،هند
األستاذ الدکتور حسام محمد رضا البطوش ،جامعة آل البیت ،المفرق ،األردن
األستاذ الدکتور منتهی أرتإلیم زعیم ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،مإلیزیا
األستاذ الدکتور عالء عمار السالمة ،الجامعة األردنیة،عمان ،األردن
األستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،إسالم آباد ،باکستان
األستاذ الدکتور مصطفي محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات ،الصین

األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور ،جامعة القاهرة ،مصر
األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري ،کلیة اللغة العربیة ،مجلس التعلیم الوالئی
بجامو کشمیر ،هند
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تعريف اجمللة

(أجسر) االمس ااخص لجمة اعررية اعولعة عةبحوث ااخالق  ،هي امس خمفففف ن جنةةزی
) )IAJCRهي امس مجع قة عكةم جسر يصعةغ اعررية مبرىن نقط االتصصل يني اعشةئني.
هتوف الجمة ىل نتصج املررف لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق
يصعظواهر اعةغوی لاألدية  ،فضالً ن اعبحوث األصةة لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .
كمص هتوف ىل نشر املررف لاملوضونصت املتخصص  ،لاعظواهر اعةغوی لاألدية  ،لقضصیص اعةغ
لظواهرهص اعنقوی يف األدب اعرريب ،اعقومي لاحلویث لاملرتبط يف طصر نظریصت جویوة.كمص هتت
الجمة يصألمسصعةب املترةق يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ .
أهداف اجمللة:

هتت ُّ الجمة جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن طریق
كبريا يصملثقففني؛
تشجةره نةى نشر أنمصهل اعبحثة يف أنواد الجمة  .لكذعك تويل الجمة اهتمصمص ً

تشجع نشر أنمصهل  .لقو م ّكنت مسةصمس الجمة نشر االنتصجصت اعرةمة لاعبحثة  ،حةث
عذعك ّ
تتوفّر شرلط اعبحث اعرةمي ،لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة اجلةوة،
اعيت هلص األمسبقة م حةث أصصع اعففكر ،للضوح األمسةوب ،لاألصصع  ،لاجلودة املمتصزة ،لاعكمة
املنخففض  ،لاجلوی يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.
عنوان املراسلة

المجمع العربي األفغاني -کابل

Contact Us:

کابل :الناحیة الثالثة ،عمارة شمس غزنین ،شقة الثانیة ،مکتب املجلة
رقم الواتساب )+21(2123264262
تتوفر أعداد املجلة علی

Emil: iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com
www.iajcr.blogfa.com

editorJournal.Iajcr@gmail.com
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شروط النشر

 أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة للنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جريدة إلکرتونية .ويتحمل الکاتب کامل املسؤولية
يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروضـة للنشر

 أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية أو اإلجنليزية أو الفارسية.
 أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني  0222إىل 0222كلمة.

 أن يكون املقال ضمن املوضوعات اليت تعين اجمللة بنشرها وهي تتعلق باحلقول الدراسيـة باللغة العربية املقيامة من األساتذة وعلماء
املعروفني.

 أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية:
 oعنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.

 oاسم الباحث ودرجته العلمية ،واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها ،باللغة العربية واإلجنليزية.
 oالربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.

 oملخص للبحث يف حدود 022كلمة وحبجم خط  ،26باللغة العربية.
 oالكلمات املفتاحية بعد امللخص.

 أن تكون املقالة خالية من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية.

 تكتب اإلحاالت واإلرجاعات املقتبسة وفق النظام ال  APAيف داخل كل صفحة( ،ابن منظور0220 ،م.)200 /0 :
 سيتم احلكم على األحباث واملقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
 فيما يتعلق بالنشر ،ستكون مجيع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العايل قابلة للتطبيق.

 سيكون للجنة التحرير احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املقالة املرسلة .سيقوم املدير بإبّلغ الباحثني بآراء احملكمني فيما يتعلق
بأي تغيري.

 تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية.
 ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء الباحث.

 مبجرد تقدمي البحوث ،يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي.
 مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس على اجمللة أو هيئة التحرير.
 مبجرد استّلمها ،لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.

خمتصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.
 أن يرفق صاحب املقال تعري ًفا
ً

الکتب من اجمللة.
 حتتفظ اجمللة حبقوق النشر ،والجیوز للباحث إرسال حبثه إىل جملة أخرى إال بعد إذن أو ر اد
ا
ً
حصرا علی عنوان المجلة:
ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة
editorjournal.iajcr@gmail.com

أو عرب رقم الواتساب+21123264262 :
ا
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فهرس البحوث والمقاالت


كلمة التحرير...

الدکتور فردوس أمحد بت العمري

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية
عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر حممو نصصر ظریففي ،جصمر مسنجصن (أفغصنستصن)



152-۳۲۲

مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية

لألستاذ احملاضر حممو قصمس رشةوي جصمر يوخشصن (أفغصنستصن)

52۳-525

 دراسة مقارنة بني تفسري روح املعاين اآللوسي وأضواء البيان الشنقيطي
اعوکتور منظر نصمل ،األمستصذ املسصنو يف جصمر يصيص غالم شصه ،جصمو لكشمري (هنو)
عةبصحث اعوكتوراه شهزاد أمحو يصرا  ،جصمر يصيص غالم شصه ،جصمو لكشمري (هنو)

522-522

 أسباب احنراف الناس عن العقيده الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم

عألمستصذ احملصضر نبو اعةطةف رحة یصر ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)

لعألمستصذ احملصضر مرراج اعوی رحةمي ،جصمر ختصر (أفغصنستصن)

۲۰۸-۳۸۲



العصبية وآثارها يف اجملتمع األفغاين



القواعد الفقهية ،مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها (دراسة حتليلية)

عألمستصذ احملصضر مسةو نرة امحوي ،جصمر ينجشري (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر مسةو حممو جاليل ،جصمر ينجشري (أفغصنستصن)

255-۳۲۳

اعوکتور مسةو حممو محوي أیواه ،املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة (موریتصنةص)


تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة (يصعةغ اإلجنةةزی )



احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد اإلسّلمي (يصعةغ اإلجنةةزی )

عألمستصذ احملصضر نصرت اهلل نصرت ،جصمر يصمةصن (أفغصنستصن)
عألمستصذ احملصضر نةو حممو حمموي  ،جصمر يصمةصن (أفغصنستصن)

555 -۲۳۲

573-553

عألمستصذ احملصضر مسري أمحو أمحوي ،جصمر يکتةص (أفغصنستصن)
عةمروی رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح مبشر جصمر يکتةص
ل ُ

292-۳۸۲

ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها
ا
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کلمة التحرير
يس هللا اعرمح اعرحة
ِ
ِ
ِ
ك
ني  نََزَل يِِه ُّ
ني  َنةَى قَ ْةبِ َ
لح األم ُ
ب اعْ َرصعَم َ
یل َر ِّ
اعر ُ
لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئلَ :ل نَّهُ عَتَنز ُ
ِ
ِ
ِِ ٍ
صن َنرٍِيب ُمبِ ٍ
ِِ
ني  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج نبةنص
عتَ ُكو َن م َ اعْ ُمْنذری َ  ية َس َ ّ
حممو األمني املبروث رمح عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني .أمص يرو؛
لمسهال يك أیهص اعقراء األجة !هذا م يوانث اعغبط لاعسرلر أن "الجمة اعررية اعولعة
فأهال ً
ً
عةبحوث ااخالق " اعيت م جممع اعةغ اعررية يف کصيل – تقوم يف خومتك نودهص احلصدي نشر عةرصم
1211م .لهذا اعرود م الجمة احملكم حيمل كبقة أنوادهص األحبصث اعقةم لاعورامسصت األكصدمية
اعرةمة املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ اعررية لآداهبص.
یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م املرةوم أن جمصل اعةغ اعررية لامسع عررض اعسمصلات لاألرض
م حةث عغتهص لأدهبص .لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه اعرنصلی عةتقومي يف خوم قراءنص
اعكرام ،فهص نضع يني أیویك يصق م املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون
م خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت .فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسةّط اعضوء نةى قصصئو
مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس مقصرن يني تففسري رلح املرصين
اآلعومسي ل لأضواء اعبةصن اعشنقةطي ،لقصم يرض األمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی خمتةفف
يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری مواصففصت املرة لمؤهالته اعتوریسة  ،لأمسبصب حنراف اعنصس ن
اعرقةوة اعصحةح  ،لكةففة دارة اعوقت ،اعقوانو اعففقهة  ،مففهومهص لحجتهص لتصریخ تولینهص (درامس
حتةةةة ) ،لاحلو م اعففقر يف اهلةكل االقتصصد اإلمسالمي ،لقو أعقي اعضوء أیضص نةى اعرصبة لآثصرهص
يف الجمتمع األفغصين .نقوم يكل مسرلر لهبج يف خوم قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني
نةمص لمررف لتشبرك حبثصً لدرامس ً.
أهنص مستثریك ً
نةمص أن جمةتنص اعرةمة تسرى لهتوف ىل نشر اعةغ اعررية اعففصحى
یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك ً
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص ضصف ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ اعقرآن اعكرمي لاعسن اعنبوی
ا
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اعشریفف يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي ،لتبصدل ااخربات اعرةمة لاعورامسة يني
اعبصحثني اعررب لاعرج .
لقو فه اعررب لاعرج مكصن اعةغ اعررية املرموق يني عغصت اعرصمل .لأقبل كل لاحو یسصه قور
االمستطصن يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعة ًففص .لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل
نظرا ىل أمهةتهص اعبصعغ م اعنصحة اعوینة ذ هي عغ اعقرآن اعكرمي لاعسن اعنبوی اعشریفف لاملصصدر
ذعك ً
لنظرا ىل مكصنتهص املرموق
اإلمسالمة لعغ اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة لاألذكصر اعةومة ً ،
م اعنصحة اعونةصلی ذ هي عغ رمسة اخمس لنشری دلع لعغ املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص،
لهي حوى اعةغصت اعست املستخوم يف منظم األم املتحوة يصإلضصف ىل كوهنص عغ اعتجصرة لاعرمل
يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ اعررية م أقوم عغصت اعرصمل .ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن
نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة يصعةغ اعررية  .لانتشرت اعةغ اعررية مع
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل .لكصنت اعررية لمصزاعت عغ اعرةوم لاعتكنوعوجةص .محل كثري م اعرةمصء
لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة نشرهص نةى أكتصفه لشغةوا أنففسه يف حبوث اعةغ اعررية لآداهبص.
فةومص لنةى مسبةل املثصل
یومص ً
لاالهتمصم ينشر عغ اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی یزداد ً
تورس اعةغ اعررية عطةب املستویصت املختةفف .
جنو يف اعبالد األفغصنة آالف م املوارس لاملرصهو حةث ّ
لهنصك أقسصم مستقة يف اجلصمرصت عترةة اعةغ اعررية لآداهبص لاعبحث لاعورامس يف خمتةف جمصالهتص.
اهتمصمص يصعغًص ينشر اعةغ اعررية  ،فففي أغةب األمصك
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري ذ جنو فةهمص
ً
توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة لمسصئة عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ اعررية .

فقو شصع اإلمسالم يف منطق كشمري يرو اعريع األلل م اعقرن اعثصعث نشر املةالدي.
لأخذت اعررية تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص .لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة
كبريا يف نشر اعررية يف هذه اعبقر األرضة اعسصحرة
كبرية م اعرةمصء لاعففضالء اعذی عربوا ً
دلرا ً
لمجصال .لعةصحصف مسصمه كبرية يف ترزیز اعةغ اعررية يني أهصيل كشمري .لجنو يف هذه
منظرا ً
ً
تورس اعةغ اعررية ّمص یومةًص ل ّمص أمسبونةًص لیشصرك يف فصوهلص
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث ّ
ا
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األنصس اعذی یشتغةون يف األنمصل األخرى م أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل
األنمصل ضصف ىل طةب اعرة لمص ىل ذعك.
ل ّأمص مصرة أفغصنستصن فكصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق منذ أقوم اعرصور،
لنود ال يأس يه م أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية  ،لقصم يرضه حبمل مسؤلعة نشرهص مستخومني
اعومسصئل املختةفف لاعطرق املتنون  .لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ املةمون امستخوموا
اعصحصف يف نشرهص يني أهصعةهص .فففي اعبوای كصنت تُنشر يرض مقصالت مزیج م اعررية لاعففصرمسة

يف ّألل جریوة أفغصنة "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ
اعررية يف دلع أفغصن .لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن لاعصحصف يف أفغصنستصن لظهرت جمة ممتصزة
نومي املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة اعررية عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص
يصعررية اعففصحى ،ليني أیویك اآلن نودهص احلصدي نشر مسن 1211م لمستجولن فةه مص
یففةوك لینففرك ن شصء هللا.
ألال ىل هللا مث ىل اعقصئمني نةى الجمة لمشرفةهص،
لاعففضل يف خراجه هبذا اعشكل یرجع ً
لاعشكر نةى جنصح الجمة موصول عةك أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت تستففةولن م
هذه الجمة فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة لاملسصمهني فةهص .نقوم هذا اعرود اجلویو يف
خومتك لنرجو أن حيقق املتر لاإلفصدة اعرةمة كمص نرجو اعون اعرةمي لاملشصرك اعففرصع يف
األنواد اعقصدم م مجةع الجمةوی يةغ اعقرآن لاعسن نرب اعرصمل .نستودنك هللا لنتمىن عك قراءة
ممتر لمففةوة .فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
الدكتور فردوس أمحد بت العمري
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عقو اهت اعرةمصء يفف اعتقرةو اعففقهي قوميص لحویثص ،لأعففت فةه مؤعففصت كثرية ،حىت صصر عكل مذهب
م املذاهب األرير كتبص خصص يف قوانو مذهبه  ،لمص ذعك ال عكوهنص مرربة ن مبصدئ كةة  ،لمففصهة مقررة
يف اعففقه اإلمسالمي ،فرنت ن انتبصرهص لحلظهص األحكصم لاملسصئل ،لنزعت نةى رني مقصصوهص احلوادث
لاعنوازل.لال یزال نة اعقوانو اعففقهة حبصج مصمس ىل املزیو م اعرنصی  ،ال مسةمص يف هذا اعرصر املتجودة
حوادثه ،لنوازعه؛ حلل كثري م تةك املرضالت لاعنوازل ،فهي ترطي تصورا لاضحص ن نظم اعففقه اإلمسالمي،
لتكشف ن اجتصهصته ،لتربز دق فه اعففقهصء ،ليرو نظره  .لقو قصوت م لراء هذا اعبحث طالع اعطةب
لاعبصحثني نةى أمهصت املصصدر يف اعقوانو اعففقهة م خمتةف املذاهب؛ م أجل اعتررف نةى أمسصعةب مؤعففةهص
فةمص أعففوه ،لمررف منهجه يف اعتوجةه لاعترةةل.
كمص مشل هذا اعبحث جردا جلل املصنففصت املشهورة يف نة اعقوانو اعففقهة يف املذاهب األرير  ،مرتبص
حسب لفةصت مؤعففةهص ،مع اإلشصرة ىل تصنةف هذه املؤعففصت لفق اعضوايط اعرةمة املررلف عةتنصةف ،لتبةصن
منصهج أصحصهبص  -أثنصء نرضه عةمصدة اعرةمة يف مصنففصهت  -يف اعورامس لاعتحةةل لاعبةصن .لمسةتضح جةةص
عقصرئ هذا اعبحث االرتبصط اعوثةق ،لاالنسجصم اعقصئ يني قوانو اعففقه ،لقوانو أصوعه ،يصعرغ م اختالف
اعنظرة اعيت ینظر هبص ىل اعنونني ،فنن اعقصنوة ذا جرى امسترمصهلص نةى أهنص دعةل مسصنو نةى امستنبصط األحكصم
م األدع اعتففصةةة كصنت أصوعة  ،ل ذا نظر ىل اعقصنوة يصنتبصر أن موضونهص فرل املكةف ،لقو يةنت ُحكمص
عروة أفرصل متشصهب  ،كصنت قصنوة فقهة .
الكلمات املفتاحية :القواعد ،الفقهية ،املفهوم ،احلجية ،النشأة ،التطور.
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املقدمة

احلمو هلل رب اعرصملني ،لاعصالة لاعسالم نةى اعنيب اعكرمي ،لنةى آعه لصحبه أمجرني ،وبعد:

فنن اعتففقه يف اعوی م أنظ اعقريصت لم أجل اعطصنصت ،لهو نالم رادة هللا ااخري يصعربو،
ملص لرد يف احلویث اعصحةح« :م یرد هللا يه خريا یففقهه يف اعوی » (اعبخصري2211 ،ه  ،ج:
 ،15 /2لمسة 2512 ،ه ،ج )723/1 :ذعك ملص یتمةز يه م خصصة ؛ ذ يه تررف صح
اعربصدة لمسالم املرصمة  ،ليه یررف احلالل فةؤخذ لاحلرام فةجتنب؛ عذا نُين نةمصء األم يبةصن
األحكصم اعففقهة يصمستنبصطهص م أدعتهص اعتففصةةة  ،مث اعقةصم ينشر أحكصمهص يصعتوریس لاعتأعةف،
جةال يرو جةل ،لقرنص يرو قرن ،لتتصيروا يف ذعك ىل أن تكونت عوینص ثرلة نظةم يف مجةع
مسصئل اعففقه لفرلنه ،ال أن اإلحصط هبص صرب لنسرية ،لقو تتضصرب يف ظصهر أمرهص مل مل
حيط نةمص مبواركهص لمبصنةهص ،ممص حوا يبرض اجلهصيذة ىل مجع تةك األحكصم املتففرق يف قوانو
جصمر  ،جتمع كل قصنوة منهص كثريا م تةك اعففرلع املختةفف اعيت تشرتك يف نة لاحوة ،لتريطهص
رايط منففردة ،مسواء كصنت م يصب لاحو أل م أيواب متففرق  ،لصصغوهص يأمسةوب حمك جيمرهص
مع نظرياهتص لمينع دخول مص مسواهص مرهص يف نقو لاحو.
لقو اهت اعرةمصء يفف اعتقرةو اعففقهي قوميص لحویثص ،لأعففت فةه مؤعففصت كثرية ،حىت صصر
عكل مذهب م املذاهب األرير كتبص خصص يف قوانو مذهبه  ،لمص ذعك ال عكوهنص مرربة ن
مبصدئ كةة  ،لمففصهة مقررة يف اعففقه اإلمسالمي ،فرنت ن انتبصرهص لحلظهص األحكصم لاملسصئل،
لنزعت نةى رني مقصصوهص احلوادث لاعنوازل.
دواعي اختيار املوضوع وبيان أمهيته:
عقو جصء اختةصري هلص موفونص يأمسبصب لنوامل نوة ،أمجل أمههص يف اعنقصط اعتصعة :
 -2ن أه مص دنصين الختةصر هذا املوضوع هو املكصن اعسصمق  ،لاألمهة ااخصص عةقوانو اعففقهة
يف اعففقه اإلمسالمي؛ ملص توعوه عوى اعبصحث م قورة نةى االجتهصد لاعنظر ،لتوجةه األحكصم،
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لمسر املوارك "فنن هلذه اعقوانو تصویرا يصرنص ،لتنویرا رائرص عةمبصدئ لاملقررات اعففقهة اعرصم ،
لكشففص آلفصقهص لمسصعكهص اعنظری  ،لضبطص عففرلع األحكصم اعرةمة يضوايط تبني يف كل زمرة م
هذه اعففرلع لحوة املنصط لجه االرتبصط ،رايط جتمرهمص ل ن اختةففت موضونصهتص لأيواهبص" (اعزرقص،
2215ه  ،ج )325/1 :لاملسصئل اعففقهة اعيت ال تنطةق م قوانو اعففقه لضوايط اعتخریج ال
ترقى ىل مستوى اعففقه لاعرة  ،لرح هللا أيص اعربصس اعقرايف ذ یقول يف ذخريته" :فنن كل فقه مل
خيرج نةى قوانوه فةةس يشيء( ".اعقرايف2332 ،م ،ج)55 /1 :
 -1أن نة اعقوانو اعففقهة ج اعففوائو قةةل اعففضول ،لمبررفتهص تنضبط اعففرلع اجلزئة املتنصثرة
يف مسةك لاحو ،ممص یسهل امستذكصر أحكصم املسصئل اعففقهة مبجرد تذكر اعقصنوة اجلصمر هلص،
لاعقوانو تنمي املةك اعففقهة عصصحبهص ،لترةنه نةى دراك مقصصو اعشریر لأمسرارهص.
 -5أن اعقوانو اعففقهة ال زاعت حبصج مصمس ىل املزیو م اعرنصی  ،ال مسةمص يف هذا اعرصر
املتجودة حوادثه ،لنوازعه؛ حلل كثري م تةك املرضالت لاعنوازل ،فهي ترطي تصورا لاضحص ن
نظم اعففقه اإلمسالمي ،لتكشف ن اجتصهصته ،لتربز دق فه اعففقهصء ،ليرو نظره .
 -2اعوفصء عرةمصئنص األجالء ينحةصء تراثه  ،لمتحةص مؤعففصهت متحةصص نةمةص صحةحص یةتزم
مقصیةس اعتمحةص اعرةمي اعقومي ،فذعك م حقه نةةنص؛ لأیضص فنن تراثه اعرةمي یستحق
اعنشر ملص متةز يه م تنوع لثراء ،فم أتةحت عه مطصعرته لموارمسته ،حصل عه اعرة مبص ال یسع
املسة جهةه م أصول اعویصن  ،لنرف اعرة م طریقه ،لأخذه م يصيه لمسبةةه ،لأحك رد
اعففرع ىل أصةه ،لدخل يف زمرة اعرةمصء اعذی أثىن هللا ترصىل نةةه يف غري مص آی م كتصيه.

ا
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خطة البحث:

قسمت اعرمل يف هذا اعبحث ىل مقوم  ،لثالث مبصحث ،لخصمت  ،لذعك نةى اعنحو
اآليت:
املقوم  ،لاشتمةت نةى أمهة املوضوع ،لأمسبصب اختةصره ،لخط اعبحث.
املبحث األلل :مففهوم اعقوانو اعففقهة  ،لاملطةب األلل :مففهوم اعقوانو اعففقهة  ،لاملطةب
اعثصين :اعففرق يني اعقصنوة اعففقهة لاعقصنوة األصوعة  ،لاملطةب اعثصعث :اعففرق يني اعقصنوة
لاعضصيط اعففقهي ،لاملبحث اعثصين :حجة اعقوانو اعففقهة  ،لاملطةب األلل :حجة اعقوانو اعففقهة
اعرصم  ،لاملطةب اعثصين :حجة اعقوانو ااخصص  ،لاملبحث اعثصعث :تصریخ تولی اعقوانو ،لاملطةب
األلل :نشأة اعقوانو لتطورهص ،لاملطةب اعثصين :مولنصت اعقوانو يف املذاهب األرير لااخ صمت
اعبحث.
املبحث األول :مفهوم القواعد الفقهية
املطلب األول :تعريف القواعد الفقهية لغة واصطّلحا:
الفقرة األىل :معىن القواعد يف اللغة:
القواعد لغة :مجع قصنوة ،لهي :أصل اعشيء لأمسصمسه ،مسواء كصن ذعك اعشيء حسةص أل
مرنویص ،فاألول :مثل قوانو اعبةت ،أي :أمسصمسه( ،اي منظور2222 ،ه  ،مصدة :قرو) لمنه قوعه
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ترصىلِ :
ةل ﴾ [مسورة اعبقرة ،اآلی  ]217 :لقوعه جل
َ
﴿ل ْذ یَ ْرفَ ُع يْ َراهة ُ اعْ َق َوان َو م َ اعْبَ ْةت َل ْمسَصن ُ
ِ
ِ
ِ
اهللُ يُْن ةَصنَ ُه ْ م َ اعْ َق َوانو﴾ [مسورة اعنحل ،اآلی  ]13 :فمرىن اعقصنوة يف هصتني
شأنه﴿ :فَأَتَى َّ
اآلیتني :األمسصس ،لهو مص یبىن نةةه غريه( .حممود ل اعزخمشري2227 ،ه  ،ج)287 /2 :
قصل اعزجصج" :اعقوانو أمسصطني اعبنصء اعيت ترموه ،لقوانو اهلودج :خشبصت أريع مررتض
يف أمسففةه تركب نةوان اهلودج فةهص"( .اي مسةوه2212 ،ه ،ج) 281/2 :
لقصل أيو نبةو :قوانو اعسحصب أصوهلص املررتض يف آفصق اعسمصء ،شبهت يقوانو اعبنصء.
ا
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(اهلرلي ،هتذیب اعةغ 1222 ،م ،ج)257/2 :
لقصل اي األثري - :يف ترةةقه نةى حویث اعنيب صةى هللا نةةه لمسة  -يف شأن مسحصي
مرت -فقصل« :كةف ترلن قوانوهص ليوامسقهص؟» (اعبةهقي2215 ،ه  ،ج )55/5 :أراد يصعقوانو
مص انرتض منهص لمسففل ،تشبةهص يقوانو اعبنصء( .اي األثري2533 ،ه  ،ج)87/2 :
لیقصل عةمرأة املسن اعيت قروت ن احلةض لاألزلاج :قصن ٌو ،لاجلمع :قوانو،
(اعففريلزآيصدي2213 ،ه  ).522 : ،لمنه قوعه ترصىل﴿ :لاعْ َقو ِ
ان ُو ِم اعنِّس ِصء َّ
اعالِيت َال یَ ْر ُجو َن
َ َ
َ َ
ِ
صحص﴾ [مسورة اعنور ،اآلی ]32 :
ن َك ً
والثاين :كقوانو اعرة  ،لقوانو اعوی  ،أي :دنصئمه ،لمنه قول اعنيب صةى هللا نةةه لمسة :
«يين اإلمسالم نةى مخس( »..اعبخصري2211 ،ه ،22/2 :لمسة 2212 ،ه).25/2 :

ليصعنظر ىل هذی املرنةني یتبني أن املرىن اعةغوي اعرصم عةقصنوة هو :األصل لاألمسصس اعذي
يين نةةه غريه ،لمنه جصء مصطةح اعقصنوة اعففقهة ؛ ألهنص األمسصس اعذي تبىن نةةه اعففرلع لاجلزئةصت
اعففقهة املترودة اعيت ال تتنصهى( .اعقرايف2228 ،ه ،ج 5 ،1/2 :لحممو اعرلكي2332 ،م:
.)33
الفقرة الثانية :املعىن االصطّلحي للقاعدة:

یتنوع مففهوم اعقصنوة يتنوع اعرةوم لیترود اصطالحهص يترود الجمصالت املررفة  ،فهنصك
اعقوانو األصوعة  ،لاعقوانو اعنحوی  ،لاعقوانو اعففقهة  ،لهذه األخرية هي اعيت هتمنص ،لقو نرفت
يروة ترصریف ،منهص أهنص ":األمر اعكةي اعذي ینطبق نةةه جزئةصت كثرية تففه أحكصمهص منهص".
(اعسبكي2222 ،ه  ،ج.)22/2 :
لنرفهص املقري يقوعه" :لنرين يصعقصنوة :كل كةي هو أخص م األصول لمسصئر املرصين
اعرقةة اعرصم  ،لأن م اعرقود لمجة اعضوايط اعففقهة ااخصص ( ".املقري ،اعقوانو1221 ،م:
.)77
ا
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لنرفهص اعشریف اجلرجصين يأهنص" :قضة كةة منطبق نةى مجةع جزئةصهتص( ".اجلرجصين،
2225ه )272 :
لهذه ترریففصت عةقصنوة يصنتبصرهص :قضة كةة منطبق نةى مجةع جزئةصهتص ،لعةس هو
اعغصعب يف اعقوانو اعففقهة فنن جةهص قضصیصهص أغةبة نظرا ملص یستثىن منهص ،لعذعك نرفهص يرض
اعرةمصء مبص یتنصمسب مع ذعك ،فنص نةى أهنص" :حك أكثري ال كةي ینطبق نةى أكثر جزئةصهتص؛
عتررف أحكصمهص منه( ".مكي2225 ،ه  ،ج ).52/2 :ل يف هتذیب اعففرلق" :لمرةوم أن أكثر
قوانو اعففقه أغةبة ( ".املكي2228 ،ه ،ج) 253/2 :
لانتبصر اعقوانو اعففقهة أغةبة مبين نةى لجود مسصئل مستثنصة م تةك اعقوانو ملخصعففتهص
نصص ،أل تقةةوهص يضرلرة أل نة مؤثرة ،فةخرجهص ذعك ن اطراد اعقصنوة ،لم مث حك نةةهص
يصألغةبة ال يصعكةة املطةق  .لم نةمصء اعتقرةو املرصصری م مزج يف ترریففهص يني االطراد
لاألغةبة  ،فصنترب أهنص" :حك كةي مستنو ىل دعةل شرني ،مصوغ صةصغ جتریوی حمكم  ،منطبق
نةى جزئةصته نةى مسبةل االطراد أل األغةبة ( ".اعرلكي2332 ،م.)28 :
املطلب الثاين :الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية:
نة اعففقه لنة األصول نةمصن مرتبطصن يريصط لثةق فأحومهص أصل لاآلخر فرع عه،
فصألصويل ینبغي أن یكون فقةهص لاعففقةه ینبغي أن یكون أصوعةص ،مع أن نة أصول اعففقه لنة
قوانو اعففقه نةمصن متمصیزان ،فأحومهص مستقل ن اآلخر م حةث موضونه لامستمواده لمثرته
لاعغصی م درامسته ،فقوانو كل منهمص تتمةز ن قوانو اآلخر؛ عتمصیز موضونةهمص( .اي أمحو،
2223ه.)23 :
فموضوع علم أصول الفقه هو :أدع اعففقه اإلمجصعة لاألحكصم اعكةة  ،لكةففة امستنبصط احلك
م اعوعةل اإلمجصيل( ،اعبصحسني2228 ،ه )27 :فهي ترىن مبنصهج االمستنبصط م اعكتصب لاعسن ،
كصألمر عةوجوب لاعنهي عةتحرمي ،یقول صصحب املنهصج( :أصول اعففقه مررف دالئل اعففقه مجصال لمررف
ا
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كةففة االمستففصدة منهص لمررف حصل املستففةو( ).اعسبكي2223 ،ه.)25/1 :
نبو هللا :
لیقول اعشةخ مسةوي ُ
ٍ
ِ ِ ٍِ
ُصوعُهُ َدَالئِل ِْ
ض ْح( .احلصج
اإل ْمجَ ِصلَ ،لطُُر ُق اعت َّْرِج ِ
ةح قَ ْة ٌو تَ ِصلَ ،لَمص ع ِال ْجت َهصد م َش ْرط َل َ
أُ
ُ
يراهة  ،مسةوي نبو هللا ،د .ت.)23 :
لأمص موضوع علم الفقه فهو :أفرصل املكةففني م حةث ترةق األحكصم اعشرنة هبص( ،اعزحةةي،
2217ه )13/2 :وقواعد الفقه :هي حك أغةيب تنبين نةةه اعففرلع اعففقهة  ،مصوغ صةصغ نصم ،
جمردة لحمكم  ،لهبذا یرة متصیز اعرةمني.
لألل م فرق يني اعقصنوة األصوعة لاعقصنوة اعففقهة  :اإلمصم شهصب اعوی اعقرايف ،فقو
قصل يف مقوم كتصيه اعففرلق( :أمص يرو :فنن اعشریر املرظم احملموی -زاد هللا منصرهص شرفص
لنةوا -اشتمةت نةى أصول لفرلع ،لأصوهلص قسمصن:
أحدمها :املسمى يأصول اعففقه ،لهو يف غصعب أمره عةس فةه ال قوانو األحكصم اعنصشئ

ن األعففصظ اعررية خصص  ،لمص یررض عتةك األعففصظ م اعنسخ لاعرتجةح ،لحنو :األمر عةوجوب
لاعنهي عةتحرمي ،لاعصةغ ااخصص عةرموم ..لحنو ذعك ،لمص خرج ن هذا اعنمط ال كون اعقةصس
حج  ،لخرب اعواحو لصففصت الجمتهوی .
والقسم الثاين :قوانو كةة فقهة جةةة كثرية اعرود نظةم املود؛ مشتمة نةى أمسرار
اعشرع لحكمه عكل قصنوة م اعففرلع يف اعشریر مص ال حيصى ،لمل یذكر منهص شيء يف أصول
اعففقه ،ل ن اتففقت اإلشصرة عةه هنصعك نةى مسبةل اإلمجصل فبقي تففصةةه مل یتحصل( "..اعقرايف
أ2228 ،.ه ،ج.)5 ،1/2 :
لیقول يف موضع آخر" :فنن اعقوانو عةست مستونب يف أصول اعففقه ،يل عةشریر قوانو
كثرية جوا ننو أئم اعففتوى لاعففقهصء ال توجو يف كتب أصول اعففقه أصال( ".اعقرايف أ،.
2228ه  ،ج.)222/1 :
ا
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لیتةخص ممص تقوم :أن اعففرق يني أصول اعففقه لاعقوانو اعففقهة یتمثل يف اآليت:
 -2أن اعقوانو األصوعة يةصن ألحكصم امستوالعة كةة ؛ یتوصل م خالهلص ىل اعكشف ن
األحكصم اعشرنة  ،أمص اعقوانو اعففقهة فترترب يةصنص حلك شرني كةي ینورج حتته كثري م
األحكصم اجلزئة .
 -1أن اعقوانو األصوعة لمسةة المستنبصط األحكصم اعشرنة  ،أمص اعقوانو اعففقهة فنهنص جممون
م األحكصم املتشصهب اعيت ترجع ىل نة لاحوة ،أل ضصيط مرني ،لتستخوم لمسةة ألخذ
األحكصم م نصو األئم لاجتهصداهت .
 -5أن اعقصنوة األصوعة أكثر نمومص لاطرادا م اعقصنوة اعففقهة  ،لقل أن توجو قصنوة
فقهة ال لهلص امستثنصءات ختصعف حك اعقصنوة عسبب م األمسبصب ،كصالمستثنصء يصعنص أل
اإلمجصع أل اعضرلرة أل غريهص م أمسبصب االمستثنصء؛ لعذعك یرتربهص جل اعرةمصء قوانو أغةبة ،
ال كةة مطردة ،يةنمص تتس اعقصنوة األصوعة يصعرموم لاالطراد.
 -2أن قوانو األصول حمصورة يف أيواب األصول لمواضره لمسصئةه ،لأمص قوانو اعففقه فهي
عةست حمصورة أل حمولدة اعرود يل هي كثرية جوا منثورة يف كتب اعففقه اعرصم لاعففتوى
ننو مجةع املذاهب.
 -5اعقصنوة األصوعة أقوى يف االمستوالل هبص لأقوم لجودا م اعقصنوة اعففقهة  ،لم حةث
املصور :فصعقصنوة األصوعة تستمو م ثالث نةوم هي :نة اعكالم ،لنة اعشرع ،لنة
اعررية  ،أمص اعقصنوة اعففقهة فقو یكون مصورهص :نصص شرنةص ،أل مجصنص ،أل یكون ن طریق
االمستقراء.
لنةى هذا املقتضى فنن اعففرق يةنهمص م جه كون قوانو األصول تترةق مبنصهج
االمستنبصط م األدع  ،لشرلط م عه االمستنبصط -لهو الجمتهو -أمص قوانو اعففقه فهي قوانو
امستنتجت م امستقراء فرلع اعففقه املختةفف يوضع ضوايط عففرلع اعففقه املتشصهب .
ا
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املطلب الثالث :الفرق بني القاعدة والضابط الفقهي:
الضابط يف اللغة :امس فصنل مأخوذ م اعضبط ،اعذي هو عزلم اعشيء لحبسه ،لقصل
اعةةث :اعضبط عزلم شيء ال یففصرقه يف كل شيء ،لضبط اعشيء حففظه يصحلزم ،لاعرجل ضصيط،
أي :حصزم ،لرجل ضصيط لضبنطي :قوي شویو( .اعرازي2212 ،ه.)281 :
أمص يف االصطالح :فنن طصئفف م اعرةمصء مل تففرق يني اعقصنوة لاعضصيط فررفتهمص
يترریف لاحو ،لم هؤالء :اعكمصل ي اهلمصم يف اعتحریر ،فننه نرف اعقصنوة ترریففص مجع عةهص
اعقصنون لاعضصيط لاألصل ،دلن أن یففرق يةنهص( .اي املوقت2225 ،ه ،ج.)13/2 :
لكذعك اعففةومي يف املصبصح املنري( ،ج )522/1 :لاي رجب احلنبةي يف كتصيه :اعقوانو
يف اعففقه اإلمسالمي ،لمثةه اعرالم اعبكري يف كتصيه :االمستغنصء يف اعففرلق لاالمستثنصء ،لهو
منهج اعقرايف يف اعذخرية حةث یطةق عففظ اعقصنوة نةى اعضصيط( .اعنولي2222 ،ه .)28 :
لمجهور اعففقهصء لاألصوعةني یففرقون يني اعقصنوة لاعضصيط يأن جمصل اعضصيط أضةق م
جمصل اعقصنوة ،فهذا اي اعسبكي ینص نةى أن" :اعغصعب فةمص اختص يبصب لقصو يه نظ صور
متشصهب أن یسمى ضصيطص" (اعسبكي2222،ه  ،ج ).22/2 :لتصيره نةى ذعك اعزركشي،
(تشنةف اعسصمع جبمع اجلوامع ،ج )231/5 :لجالل اعوی اعسةوطي( ،األشبصه لاعنظصئر ،ج:
 ) 25/2لألرد هذا اعففرق اي جنة أیضص يف أشبصهه فقصل" :لاعففرق يني اعضصيط لاعقصنوة :أن
اعقصنوة جتمع فرلنص م أيواب شىت ،لاعضصيط جيمرهص م يصب لاحو" (اي جنة 2223 ،ه :
 ).257لهذا اعففرق ارتضصه أیضص أيو اعبقصء اعكويف فصرح أن "اعقصنوة جتمع فرلنص م أيواب
شىت ،لاعضصيط جيمع فرلنص م يصب لاحو" (أيو اعبقصء اعكويف2338 ،م ).718 :لقو جصء
مثةه يف حصشة اعبنصين ،لنصه" :لاعقصنوة ال ختتص يبصب خبالف اعضصيط" (اعبنصين1228 ،م،
ج.)535/1 :
لم خالل هذه اعنقول :یتضح أن اعففرق يني اعقصنوة لاعضصيط هو :أن دائرة اعقصنوة أل
ا
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جمصهلص ألمسع م دائرة لجمصل اعضصيط؛ ألهنص جتمع فرلنص م أيواب خمتةفف  ،كصعربصدات،
لاملرصمالت ،لاألقضة  ،لاعشهصدات ،لغريهص.
أمص اعضصيط فال یتجصلز حولد اعبصب اعواحو مثل :كل صالة يطةت نةى اإلمصم يطةت
نةى املأمومني ال يف مسبق احلوث لاعنسةصن لحنومهص ،لمثل :كل حصع یكون ضمصن املبةع نةى
اعبصئع فحولث اعرةب فةهص یقتضي ااخةصر عةمشرتي يف رد اعبةع ل مضصئه( .مةصرة1222 ،م:
.)271
ليرضه  :فرق يني اعقصنوة لاعضصيط يأن اعقصنوة يف األغةب متففق نةةهص يني املذاهب
أل أكثرهص ،لأن اعضصيط خيتص مبذهب مرني ال مص نور ،يل قو یكون لجه نظر عففقةه يف
مذهب مرني قو خيصعففه فةه فقهصء م نففس املذهب( .نزام1225 ،م.)13 :
لأمص اعذی مل یففرقوا يني اعقصنوة لاعضصيط فنهن منص رانوا املرىن االصطالحي اعرصم
عةضصيط ،فصنتربله ميثل نونص م أنواع اعقصنوة ،فصعرربة مبوعول املصطةح ال جمرد اعتسمة  ،فمىت
مص لجو مرىن اعكةة يف عففظ م األعففصظ اعففقهة مسي قصنوة لال مشصح يف االصطالح ينطالق
عففظ اعضصيط نةةه؛ ذ اعرربة يصملرىن ال يصعةففظ( .شربصن2255 ،ه .)15 :
املبحث الثاين :حجية القواعد الفقهية:
اختُةف يف االحتجصج يصعقوانو اعففقهة فذهب فريق من العلماء املتقومني لاملتأخری ىل

نوم حجةتهص مستوعني جبمة م األدع  ،منهص :أن اعقوانو اعففقهة جمرد قواعب جصمر ل طصرات
حصلی عةففرلع فقط ،لمهمتهص تتمثل يف امستحضصر اعففرلع ل نصدة خترجيهص ل يرازهص ،لأهنص قوانو
أغةبة لعةست كةة  ،فم املمك أن یكون اعففرع اعففقهي املراد االمستوالل نةةه يصعقصنوة اعففقهة
خصرجص ن نطصق اعقصنوة ،لمنورجص حتت االمستثنصءات ااخصرج ن مقتضصهص ،مث ن االمستوالل
يصعقصنوة اعففقهة ظين ،لال جيوز االمستوالل ال يصعقطري( .ااخصدمي2213 ،ه .)33 :
وذهب فريق آخر ىل :جواز االحتجصج يصعقصنوة اعففقهة يصنتبصرهص دعةال شرنةص تستنبط
ا
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منه األحكصم اعففقهة  ،ل ىل هذا اعرأي ذهب أكثر املتقومني ،ليرض املتأخری مستوعني يروة
أدع  ،منهص :أن اعقصنوة اعففقهة م قبةل اعوعةل اعشرني اعكةي فةجوز االمستوالل هبص كمص جيوز
االمستوالل يصعوعةل اعشرني اجلزئي ،كنص اآلی أل احلویث نةى مسأع يرةنهص ،فكمص جيوز
االمستوالل يصعوعةل اجلزئي ااخص يصملسأع املرةن جيوز االمستوالل يصعوعةل اعكةي اعذي یستنو ىل
نوة أدع شرنة ال ىل دعةل لاحو .لكذعك فنن االمستوالل يصعقوانو اعففقهة ألىل م االمستوالل
يصعقةصس ،لذعك؛ ألن اعقةصس هو :حلصق اعففرع اعففقهي يففرع آخر یشبهه؛ ألمر جصمع يف ظ
الجمتهو ،أمص اعقصنوة اعففقهة فصعففرع اعففقهي فةهص یةحق جبمةع اعففرلع املشصهب عه ،فصإلحلصق هبص
ألىل م اإلحلصق يففرع لاحو مشصيه( .ااخةةففي2213 ،ه.)532 :
لاحلق أن اعقوانو اعففقهة نونصن ،نتنصلل حجةتهمص يف املطةبني اعتصعةني:
املطلب األول :حجية القواعد الفقهية العامة:

ن اعقوانو اعففقهة اعرصم اعيت تستنو ىل نص م نصو

اعكتصب أل اعسن أل اإلمجصع

أل اعقةصس هلص حك مص امستنوت عةه ،فبهص تقةو اعنصو اعرصم يف اعكتصب لاعسن لتقوم نةى
مص نصرضهص م األدع اجلزئة اعظنة  ،لمسواء يف ذعك مص كصن م هذه اعقوانو لاردا يصةغ اعنص
دلن تغةري ،أل مص كصن مستنبطص م مرصين نصو اعسن ( .اعرلكي2332 ،م)552:
أوال :اعقوانو اعففقهة املستنوة ىل نص اعكتصب ،لمنهص اعقوانو اعتصعة :
یو
یو َّ
اهللُ يِ ُك ُ اعْةُ ْسَر َلَال یُِر ُ
قصنوة :املشقة جتلب التيسري املأخوذة م قوعه ترصىل﴿ :یُِر ُ
اهللُ عِةَ ْج َر َل َنةَْة ُك ْ ِم ْ َحَرٍج﴾
یو َّ
يِ ُك ُ اعْرُ ْسَر﴾ [مسورة اعبقرة اآلی  ]285 :لقوعه ترصىلَ ﴿ :مص یُِر ُ
[مسورة املصئوة ،اآلی  ]3 :لقوعه جل لنالَ ﴿ :لَمص َج َر َل َنةَْة ُك ْ ِيف اع ِّوی ِ ِم ْ َحَرٍج﴾ [مسورة احلج،
اآلی  ]78 :لغريهص م اآلیصت احملكمصت( .اعسةوطي2222 ،ه ،73 :لنبو اعةطةف،
2215ه ،ج.)215/2 :
ص َل عَ ُك ْ َمص َحَّرَم
قصنوة :الضرورات تبيح احملظورات ،املأخوذة م قوعه ترصىلَ ﴿ :لقَ ْو فَ َّ
ا
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اضطُِرْرُُْت ِعَْة ِه ﴾ [مسورة األنرصم ،اآلی  ]223 :لاآلیصت املشصهب هلص ،حنو قوعه ترصىل:
َنةَْة ُك ْ َِّال َمص ْ
ور َرِحة ٌ﴾ [مسورة اعبقرة ،اآلی ]275 :
اضطَُّر َغْة َر يَ ٍصغ َلَال َن ٍصد فَ َال ِ ْمثَ َنةَْة ِه ِ َّن َّ
﴿فَ َم ِ ْ
اهللَ َغ ُفف ٌ

لغريهص م اآلیصت اعواردة يف اعتخففةف يسبب اعضرلرة ،أل املشق ( .اعزحةةي م2217 ،ه ،ج:
.)173/2
َّ ِ
قصنوة :درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل املأخوذة م قوعه ترصىلَ ﴿ :لَال تَ ُسبُّوا اعذی َ
ی ْونو َن ِم د ِ
اهللَ َن ْو ًلا يِغَ ِْري ِن ْة ٍ ﴾ [مسورة األنرصم ،اآلی  ]228 :فففي مسب آهل
اهللِ فَةَ ُسبُّوا َّ
لن َّ
َ ُ ْ ُ
اعكففصر مصةح  ،لهي :حتقري دینه ل هصنته عشركه يصهلل مسبحصنه لترصىل ،لعك ملص تضم
ذعك مففسوة أنظ لهي مقصيةته مسب أصنصمه يسب هللا نز لجل هنى هللا ترصىل ن مسبه
درءا هلذه املففسوة( ،اعبغص ،د .ت :ج )81/2 :كمص أن هذه اعقصنوة تستنو أیضص ىل قوعه ترصىل
ااخَ ْم ِر َلاعْ َمْة ِس ِر قُ ْل فِة ِه َمص ِ ْمثٌ َكبِ ٌري َلَمنَصفِ ُع عِةن ِ
َّصس
ك َن ِ ْ
 يف يةصن مسبب حترمي ااخمر ﴿ :-یَ ْسأَعُونَ ََلِْمثُُه َمص أَ ْكبَ ُر ِم ْ نَ ْففرِ ِه َمص ﴾ [مسورة اعبقرة ،اآلی  ]123 :فقو يةنت اآلی أن يف ااخمر لاملةسر
منصفع عةنصس ،لعك مص فةهمص م اإلمث لاعضرر یففوق مص فةهمص م املنصفع ،فوجب اجتنصهبمص
لحترميهمص؛ ملص اشتمال نةةه م املففصمسو؛ تقوميص عورء املففسوة نةى جةب املصةح املرجوح .
(اعغریصين2215 ،ه) 251 :

قصنوة :امليسور ال يسقط باملعسور املستنوة عقوعه ترصىلِ َ :
اهللُ نَ ْفف ًسص َِّال ُل ْمس َر َهص
ف َّ
﴿ال یُ َكةّ ُ
امستَطَ ْرتُ ْ ﴾ [مسورة اعتغصي  ،اآلی ]23 :
َهلَص﴾ [مسورة اعبقرة ،اآلی  ]183 :لقوعه﴿ :فَصتَّ ُقوا َّ
اهللَ َمص ْ

لمرىن هذه اعقصنوة :أن األمر اعذي یستطةع املكةف فرةه يةسر ال یسقط يرجزه ن فرل مص
شق نةةه أل نسر ،فةبقى اعبرض املقولر نةةه لاجبص( .اي املةق 2252 ،ه ،ج) 272/2 :
ثانيا :اعقوانو املستنوة ىل نصو م اعسن مثل:
قصنوة :األمور مبقاصدها املستنوة عةحویث اعصحةح « :منص األنمصل يصعنةصت» (اعبخصري،

2211ه ،ج ،3/2 :لمسة 2512 ،ه  ،ج.)2525/5 :
ا
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لقصنوة :ال ضرر وال ضرار لهي نص حویث نبوي شریف( ،اعوارقطين2512 ،ه ،ج:

 ،52/2لاحلصك 2222 ،ه  ،ج ،33/1 :لاعبةهقي2212 ،ه،ج )222/3 :لهنصك قوانو
امستنبطت م مرصين نصو

اعسن  ،مثل:

قصنوة :الظن ال ينقض بالظن املستنبط م حویث « :ذا حك احلصك فصجتهو فأصصب

فةه أجران ،ل ذا حك فصجتهو مث أخطأ فةه أجر( ».اعبخصري2211 ،ه  ،ج 228/3 :لمسة ،
2512ه  ،ج).2512/5 :
قصنوة :احلدود تدرأ بالشبهات املستنبط م حویث« :ادرؤلا احلولد ن املسةمني مص

امستطرت  ،فنن لجوُت عةمسة خمرجص فخةوا مسبةةه فنن اإلمصم أن خيطئ يف اعرففو خري م أن
خيطئ يف اعرقوي ( ».اعرتمذي2535 ،ه ،ج) 55/2 :
ثالثا :اعقوانو املستنوة ىل اإلمجصع ،لمثصهلص مجصع اعصحصي رضوان هللا نةةه نةى أن:
االجتهاد ال ينقض باالجتهاد فصختذت م يروه قصنوة نصم ( .اعزركشي2225 ،ه  ،ج:
.)35/2
املطلب الثاين :حجية القواعد اخلاصة:

قو تؤخذ اعقصنوة م االمستقراء ،لهو :تتبع اجلزئةصت لامستقصصؤهص فةتحصل م جمموع ذعك

مرىن كةي یريط يةنهص یثبت حكمهص عه ،لقو یكون االمستقراء تصمص يأن یكون نصمص يف مجةع
اجلزئةصت فةكون قطرةص ،لقو یكون يف أغةب اجلزئةصت فةكون ظنةص لهو أغةب اعقوانو اعففقهة ،
ال أنه حج يف جمصل اعففرلع اعظنة ىل أن یوجو دعةل مرصرض أقوى منه خيصصه أل یقةوه أل
یستثين م نمومه.
لهذا اعنوع م اعقوانو منه مص هو متففق نةةه يني مجةع املذاهب اعففقهة أل أكثرهص ،فةكون
حج عوى اجلمةع ،لقو تكون اعقصنوة متففقص نةةهص يف مذهب م املذاهب فتكون دعةال لحج
نةى م ینتسب ىل ذعك املذهب ،ل ذا كصنت اعقصنوة خمتةففص فةهص يني املذاهب اعففقهة أل يني
ا
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أصحصب املذهب اعواحو  -لهي اعيت تتصور مبص یشرر يصالختالف فةهص -فهذه عةست حج
يف نففسهص ل منص ترترب حسب املستنو اعذي امستنوت عةه ،لیقع اعرتجةح يةنهص مع غريهص يصملرجحصت
اعشرنة املررلف  ،لميك أن یستنو اعقصضي أل املففيت ىل حوى هذه اعقوانو لحوهص فةمص ال یوجو
فةه نص فقهي ،ال ذا قطع أل ظ أن هنصك فرق يني مص تول نةةه اعقصنوة لاعنصزع اعففقهة
اجلویوة( .اعنولي2222 ،ه.)552 :
لم كتب اعقوانو اعيت اهتمت يففرلع مذهب م املذاهب اعففقهة  ،لاإلشصرة ىل ااخالف
داخةه :كتصب إيضاح املسالك عةونشرمسي ،حةث اقتصر نةى قوانو ااخالف داخل املذهب

املصعكي فقط ،لخصص عةقوانو ااخالفة مصئ لقصنوة لاحوة م قوانوه اعبصعغ  :مصئ لمثصين نشرة
قصنوة ،لخصص عةقوانو اعوفصقة مسبع نشرة قصنوة( ،ااخطصيب2222 ،ه  )222 :لقریب منه
صنةع اعزقصق يف املنهج املنتخب ،فقو خصص مرظ قوانوه عةقوانو ااخالفة فتضم منهجه

مصئ لاثنتني لمثصنني قصنوة ،منهص مصئ لمثصن لنشرلن م قوانو ااخالف ،لأريع لمخسون م
اعقوانو لاألصول اعرصم ( .حممو االمني ،د .ت ،ج.)52/2 :
املبحث الثالث :تاريخ تدوين القواعد الفقهية
املطلب األول :نشأة القواعد وتطورها:

قبل اعوخول يف يةصن تصریخ كتصي اعقوانو اعففقهة كرة مستقل ،جيور ينص أن نشري ىل
أن تةك اعقوانو امستففةوت م آیصت قرآنة تشكل قوانو أمسصمسة  ،كمص لردت أعففصظ يف اعسن
اعنبوی ترترب قوانو نصم  ،لكذعك لردت أعففصظ ن اعصحصي لاعتصيرني يصةغ اعقوانو ،فم
یو يِ ُك ُ اعْرُ ْسَر﴾ [مسورة اعبقرة اآلی  ]285 :لقوعه
یو َّ
اهللُ يِ ُك ُ اعْةُ ْسَر َلَال یُِر ُ
اعقرآن قوعه ترصىل﴿ :یُِر ُ
ِ ِ ِ
﴿لَال
ترصىلَ ﴿ :لَمص َج َر َل َنةَْة ُك ْ يف اع ّوی ِ م ْ َحَرٍج﴾ [مسورة احلج ،اآلی  ]78 :لقوعه ترصىلَ :
ض ي ر َو ِ ِ
ِ
﴿لَال تُ ْفف ِس ُولا ِيف
تُ ْففس ُولا ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ ْ
ص َالح َهص﴾[مسورة األنراف ،اآلی  ]53 :لقوعه ترصىلَ :
ْاأل َْر ِ
ص َال ِح َهص﴾ [مسورة األنرصم ،اآلی ]232 :
ض يَ ْر َو ِ ْ
ا
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لم اعسن قوعه صةى هللا نةةه لمسة  « :منص األنمصل يصعنةصت» لقوعه« :ال ضرر لال
ضرار» لقوعه« :ااخراج يصعضمصن» (أيودالد2252 ،ه  ،ج ،538/5 :لاعنسصئي2222 ،ه ،ج:
.)152/7
لممص لرد م أقوال اعسةف م اعصحصي لاعتصيرني قول أمري املؤمنني نمر ي ااخطصب -
رضي هللا ننه " :-ن مقصطع احلقوق ننو اعشرلط" (اعبخصري2211 ،ه  ،ج )232/5 :لقوعه -
يف رمسصعته أليب مومسى األشرري" :-لاعصةح جصئز يني املسةمني ،ال صةحص أحل حرامص أل حرم
حالال" (اعوارقطين2512 ،ه  ،ج )537/5 :لقول اي نبصس رضي هللا ننهمص" :كل شيء يف
اعقرآن :أل أل فهو خمري ،لكل شيء فنن مل جتولا فهو األلل فصأللل( ".نبو اعرزاق2253 ،ه،
ج.)275/2 :
ليف نصر اعتصيرني لتصيرةه جرت أعففصظ م مشصهريه مبنزع قوانو نصم ،كمص لردت
أعففصظ يف يرض كتب اعسةف ميك انتبصرهص قوانو م حةث صةصغتهص لنمومهص لم ذعك يرض
أقوال اإلمصم مصعك  -رمحه هللا -حنو قوعه يف املوطأ - :يرو أن يني أن املشق جتةز اعففطر عةصصئ ،
لتبةح اعصالة م جةوس" -لدی هللا یسر" (اإلمصم مصعك2551 ،ه  ،ج ).528/2 :فقوعه هذا
یرترب أصال عةقصنوة اعكةة  :املشقة جتلب التيسري.

لقصل  -فةمص نرف الحقص يصعكةةصت أل اعضوايط" :-كل أحو دخل يف نصفة فرةةه متصمهص
كمص یت اعففریض ( ".اإلمصم مصعك2551 ،ه  ،ج ).552/2 :لقصل" :لكل مص أخطأ يه اعطبةب،
أل تروى ذا مل یترمو فةه اعرقل( ".اإلمصم مصعك2551 ،ه  ،ج.)112/1 :
لقصل" :يف اعرجل یكون نةةه اعقتل فةصةب حوا م احلولد :نه ال یؤخذ يه؛ لذعك أن اعقتل
یأيت نةى ذعك كةه) (اإلمصم مصعك2551 ،ه  ،ج ).12/1 :فكصن هذا اعقول هو أصل اعقصنوة
املشهورة :هل األصغر يندرج يف األكرب أم ال؟
ليف املولن قصل" :كل مص ال یففسو اعثوب فال یففسو املصء" (اإلمصم مصعك ،املولن اعكربى،
ا
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2225ه ،ج ) 223/2 :یرين :أن مص ال ینجس اعثوب ذا أصصيه ،ال ینجس املصء ذا خصعطه.
(اعةحصيب2251 ،ه  ،ج ).21/2 :لقصل فةهص أیضص :ال یرث أحو أحوا يصعشك( .اإلمصم مصعك،
املولن اعكربى2225 ،ه ،ج) 55/1 :
كمص تضم كتصيص :اخلراج أليب یومسف ،لاألصل حملمو ي احلس اعشةبصين مجة لافرة
م اعقوانو ،لكذعك كتصب :األم عإلمصم اعشصفري اعذي احتوى نةى كثري م اعقوانو لاعضوايط
اعففقهة ( ،ینظر :اإلمصم اعشصفري2222 ،ه  ،ج ).278 ،252/2 :ال أن ألعئك األئم مل
یسجةوا اعقوانو كرة مستقل ،ل منص جصءت أثنصء حویثه يف يرض املسصئل لاعففرلع ،أل ترةةال
لتوجةهص حلك مرني.
ليرو أن جتمرت ثرلة فقهة ضخم لقوانو مأثورة كثرية ،تصوى يرض اعرةمصء جلمرهص
لتولینهص عضبط اعففرلع اعكثرية؛ لالمستنبصط األحكصم املستجوة م نةل لحك اعنصو اعشرنة ،
لذعك" :ملص صصر مذهب كل مصم نةمص خمصوصص ننو أهل مذهبه ،لمل یك هل مةل ىل
االجتهصد لاعقةصس ،فصحتصجوا ىل تنظري املسصئل يف اإلحلصق لتففریقهص ننو االشتبصه يرو االمستنصد
ىل األصول املقررة م مذاهب مصمه ( ".اي خةولن2228 ،ه ،ج) 538/2 :
لألل م نة أنه قصم يتولی اعقوانو اعففقهة هو اإلمصم أبو طاهر الدباس ،اعذي نصش يف

ألاخر اعقرن اعثصعث لألل اعرايع اهلجري ،حةث مجع أه قوانو مذهب اإلمصم أيب حنةفف يسبع نشرة
قصنوة كةة  ،لقو رلى أهل هذا اعشأن :أن أيص طصهر اعويصس رمحه هللا ترصىل كصن ضریرا ،لكصن یكرر
مسرو اهلرلي اعشصفري) ،ت288:ه)
اعقوانو اعيت مجرهص كل عةة مبسجوه يرو انصراف اعنصس ،فكصن أيو ْ
یضجع يقريه لال یراه ،فةكتبهص -لأيو طصهر ال یشرر يه -ىل أن أخذته مسرة فشرر يه فضريه لأخرجه
م املسجو ،مث مل یكررهص يرو ذعك ،فرجع اهلرلي فنشرهص يني أصحصيه ،لم مجةتهص اعقوانو األمسصمسة
املشهورة:
 -2األمور مبقصصوهص
ا
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 -1اعةقني ال یزلل يصعشك
 -5املشق جتةب اعتةسري
 -2اعضرر یزال
 -5اعرصدة حمكم ( .اي جنة 2223 ،ه.)22 : ،
مث جصء اإلمصم أيو احلس اعكرخي ) ت 522 :ه ) فجمع رمسصع خصص يف األصول اعيت
نةةهص موار فرلع احلنففة  ،لاعظصهر أنه أخذ قوانو اعويصس لأضصف عةهص ،فجصء جمموع اعقوانو
اعيت مجرهص 53 :قصنوة ،مث تاله أيو اعةةث اعسمرقنوي( :ت575 :ه ) فأعف كتصيص يف اعقوانو
مسصه :تأسيس النظر ،لحيتوي نةى قوانو لضوايط فقهة لقوانو أصوعة ( .اعبصحسني ،املففصل يف
اعقوانو اعففقهة 2251 ،ه،

 ) 215 :مث جصء م يروه أيوزیو اعويومسي احلنففي (ت:

252ه ) فوضع كتصيه :تأسيس النظر اعذي اشتمل نةى مست لمثصنني قصنوة ،مرظمهص قوانو

مذهبة  ،لیرو هذا اعكتصب م أنففس مص أعف يف اعقوانو يف يوای اعقرن ااخصمس اهلجري ،لیرترب
ألل كتصب ظهر يف اعففقه املقصرن.
ليف اعقرن اعسصيع اهلجري يرز مؤعففون كبصر يف ف اعقوانو ،مثل :حممو ي يراهة اعسهةكي
اعشصفري (ت325 :ه ) مؤعف :القواعد يف فروع الشافعية ،لمسةطصن اعرةمصء نز اعوی اي نبو
اعسالم لاضع كتصب :قواعد األحكام يف مصاحل األنام اعذي طبقت شهرته اآلفصق ،لشهصب
اعوی اعقرايف املصعكي ،لمصنففه :أنوار الربوق يف أنواء الفروق ذائع اعصةت أیضص ،مث امستمرت

املؤعففصت يف اعقوانو اعففقهة يرو ذعك لتطورت يف اعقرن اعثصم اهلجري فصنترب اعرصر اعذهيب
عتولی هذا اعفف  ،لمنو اعتأعةف فةه ،مث تتصيرت مسةسةته يف مسصئر املذاهب اعففقهة املشهورة.
(اعنولي2222 ،ه ،

.)213 - 223 :

ا
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املطلب الثاين :مدونات القواعد يف املذاهب األربعة:
أوال :املذهب احلنفي:
یرترب أئم املذهب احلنففي م ألل م اهت يتقرةو اعقوانو اعففقهة  -كمص أشرنص عةه
آنففص -لذعك يسبب كونه م ألل املذاهب اعففقهة ظهورا ،لكون أصحصيه م أكثر املذاهب
امسترمصال عةقةصس لافرتاضص عةمسصئل ،لتففریرص عةففرلع ممص أحوجه ىل لضع قوانو كةة  ،لأصول
جصمر عةففرلع اعيت أحصوهص ،عذعك كصنوا رائوی يف هذا الجمصل ،فم أشهر كتب احلنففة يف
اعقوانو اعففقهة  -يصإلضصف ىل اعكتب اعسصيق  -املؤعففصت اآلتة :
 -2األشباه والنظائر عزی اعوی اي يراهة ي حممو ،اعشهري يصي جنة احلنففي املصري
(ت372 :ه ) لهو م أشهر كتب اعقوانو اعففقهة  ،ليوأ فةه يأمهصت اعقوانو اعست
يشيء م اعتففصةل ،مث أحلقهص يتسع نشرة قصنوة أخرى كةة لشرحهص لفصةهص ،لذكر
يرو ذعك يف اعكتصب فنونص أخرى م األعغصز لاحلةل اعشرنة  ،لاعففوائو اعففقهة  ،لاحلكصیصت
لاملرامسالت مص ميثل ثةثي اعكتصب ،لعه نوة شرلح منهص:
 تنوير البصائر على األشباه والنظائر تأعةف :شرف اعوی نبو اعقصدر ي يركصت ييراهة اعغزي ) ت 2225 :ه ).

 غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر ،ملؤعففه :أمحو ي حممو احلموي) ،ت2238 :ه (.
 عمدة ذوي البصائر حلل مهمات األشباه والنظائر إليراهة ي حسني ي يريي) ،ت:2233ه (.

 عمدة الناظر على األشباه والنظائر أليب اعسرود حممو ي نةي ي نةي مسكنور احلُسةين،(ت 2271 :ه )
 -1خامتة جمامع احلقائق عةرالم شةخ أيب مسرةو حممو ي حممو ي مصطففى ااخصدمي) ،ت:
ا
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2273ه ) لقو لضره مؤعففه يف شكل منت يف أصول اعففقه ،لختمه خبصمت مجع فةهص جممون
م اعقوانو اعففقهة لرتبهص نةى حرلف املرج لفق احلرف األلل م كل قصنوة ،فبةغت
تقریبص أريرص لمخسني لمصئ قصنوة ،لقو أخذ مرظ تةك اعقوانو م اي جنة لغريه مم
مسبقه لنصصره ،لشرح هذه اعقوانو مصطففى كوزل حصصري( ،ت 2125 :ه ) يف كتصب
مسصه :منصفع اعوقصئق شرح جمصمع احلقصئق.
 -5قواعد جملة األحكام العدلية ،تأعةف جلن م نةمصء اعولع اعرثمصنة  ،حةث لردت يف
مقومتهص :تسرص لتسرني قصنوة فقهة  ،أُخذ أغةبهص ممص مجره اي جنة لم مسةك مسةكه،
لقو ظهرت يف اعسصدس لاعرشری م شربصن م نصم 2131 :ه يف نهو اعسةطصن اعغصزي
نبو اعرزیز خصن اعرثمصين لجصءت هذه الجمة مومسون فقهة يف أحكصم املرصمالت لصةغت
أحكصمهص يف مواد نةى غرار مواد اعقصنون ،ليةغت موادهص أعففص لمثصمنصئ ل حوى لمخسني،
شرحت شرلحص نوة منهص:
 مرآة جمة األحكصم لهو شرح يصعةغ اعررية نةى املنت اعرتكي تأعةف مففيت مسرود أفنوي. درر احلكصم شرح جمة األحكصم ،عةرالم نةي حةور ،لهو م أكرب اعشرلح لأجةهصلأشهرهص ،یتمةز يبةصن املصصدر اعففقهة لتففسري لاف عألحكصم اعشرنة نريه ن اعرتكة
احملصمي :األمستصذ فهمي احلسةين يأمسةوب مسهل جزل.
 شرح اعرالم أمحو اعزرقصء احلةيب( ،ت 2557 :ه ) شرح نبو اعستصر ي نبو هللا اعقرميي احلنففي ،املتوىف نصم2522) :ه ) -2الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية عةرالم حممود ي حممو ي نسةب ،اعومشقي
املررلف يصي محزة احلسةين ،املتوىف2525 :ه .

 -5قوانو اعففقه عةرالم اجلةةل :حممد عميم اإلحسان اجملددي( ،ت2535 :ه ) فقةه حموث،
لمففت مؤعف ،م أفصضل نةمصء ينغالدش( .ینظر :اعنولي2222 ،ه .)288-235 :

ا
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ثانيا :املذهب املالكي:

م أه مولنصت اعقوانو اعففقهة فةه مص یةي:

 -2أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك ،حملمو ي حصرث ااخشين (ت532:ه (
نشأ يصعقريلان لانتقل ىل األنوعس ،لعرل كتصيه هذا ألل كتصب يف اعقوانو لاعضوايط
املصعكة  ،مرتبص نةى األيواب اعففقهة .

 -1أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،تأعةف شهصب اعوی أمحو ي دریس اعقرايف ،ت382 :

ه  ،لهو م أجل كتب اعقوانو لأغزرهص مصدة ،لأكثرهص حتقةقصت نةمة  ،لامتصز يصعتففریق
يني اعقوانو اعففقهة اعيت یظ احتصدهص مرىن ،لاحتوى نةى مخسمصئ لمثصن لأريرني قصنوة

لضصيطص فقهةص لأحكصمص أمسصمسة  ،لنصل اهتمصم نةمصء املصعكة هتذیبص ،لترتةبص لترقةبص لم
أيرز م انتىن يه:
 مسراج اعوی قصمس ي نبو هللا األنصصري املررلف يصي اعشصط( ،ت 325:ه ) ترقباعقرايف يصعنقو لاعتصحةح يف حصشةته درار اعشرلق نةى أنواء اعربلق.
 حممو ي يراهة اعبقوري )ت727 :ه ) فقو رتب اعففرلق عةسهل نةى اعبصحثني دراكمسصئةه لمسرن امستخراجهص ،لأمسى مؤعففه :ترتيب فروق القرايف.

 حممو نةي ي حسني املصعكي مففيت مك )ت2537 :ه ( حةث هذب اعففرلق يف كتصبمسصه :هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية فأخذ يف االنتبصر امستوراكصت
اي اعشصط ،لزاد نةةهص.

 -5املذهب يف ضبط مسائل املذهب تأعةف :حممو ي راشو اعبكري اعقففصي املصعكي (ت:
753ه ) لقو أُثين نةةه كثريا حىت قةل :عةس عةمصعكة مثةه ،لنوه يه اي فرحون فقصل يف
حقه" :مجع فةه مجرص حسنص( ".اي فرحون ،د .ت .ج ).513/1 :لحقق أيو األجففصن
مسففره األلل لطبرته دار اي حزم يف جزأی  ،مسن 2213 :ه 1228م.
ا
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 -2القواعد أليب نبو هللا حممو املقري املصعكي (ت 758 :ه ) لهو م أفضل اعكتب يف

اعقوانو تنویرص لترتةبص لفوائو لحمتوى ،انتىن فةه مبذهب مصعك لأصحصيه مع املقصرن مبذهيب

احلنففة لاعشصفرة يف كثري م اعقوانو لفرلنهص ،مع اعتررض أحةصنص ألقوال احلنصية  ،لقو
مجع فةه مص یقرب م أعف لمصئيت قصنوة لضصيط لمرظمهص قوانو لضوايط مذهبة  ،لقو
لصففه اإلمصم اعونشریسي لصففص دقةقص فقصل " :نه كتصب غزیر اعرة كثري اعففوائو ،مل یسبق
ىل مثةه يةو أنه یففتقر ىل نصمل فصتح" (املقري أمحو2337 ،م ،ج ).182/5 :لقصل فةه
حممو ي حممو خمةوف" :هو كتصب نزیز مففةو مل یسبق عةه( ".خمةوف2212 ،ه ،ج:
) 552/2
 -5املذهصب يف ضبط قواعد املذهب حملمو ي أمحو املررلف يرظوم( ،كصن حةص مسن :
883ه ) ال أن مؤعففه مزج فةه كثريا م املسصئل يصعقوانو.
 -3املنهج املنتخب على قواعد املذهب ،أليب احلس نةي ي قصمس اعزقصق اعففصمسي دارا
اعتجةيب اعةمين أصال( ،ت321 :ه ) لهو منظوم يف اعقوانو مشهورة جوا تقع يف:

222يةتص ،لقو ضمنه مصئ لاثنتني لمثصنني قصنوة منتقصة م قوانو املقري ،لاعففرلق عةقرايف
لغريمهص م كتب املذهب ،لامتصز يصإلجيصز اعشویو لاإلشصرة ىل فرلع اعقصنوة يأمسةوب
مغةق ،ممص جرةه حيتصج اعشرح لاإلیضصح ،فكصن مؤعففه ینوي اعقةصم يذعك ،مث قصم يه اينه
م يروه ال أن املنة نصجةته قبل كمصعه ،لم أشهر شرلحه:
 شرح املنهج املنتخب ،ألمحو ي نةي اعففصمسي املكىن يأيب اعربصمسي اعشهري يصملنجور،(ت 335 :ه ) لهو م أفضل شرلحه امستةففصء؛ النتمصده نةى جل أمهصت مصصدر
املذهب املصعكي ،فجصء شرحص لافةص مونمص يصعنقول؛ عذعك انتمو نةةه أغةب م جصء
يروه م شراح املنهج.
 شرح املنهج املنتخب للسجلماسي :نبو اعقصدر ي حممو نبو املةك اعرةوي اعسجةمصمسيا
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(ت2287 :ه ) لميتصز يتحقةق اعففرلع اعففقهة املنضوی حتت اعقوانو ،لريطهص مبختصري
اي احلصجب لخةةل.
 -شفاء الغليل على املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب تأعةف اعرصمل اعرالم اعسةو اهلاليل

اعةرقويب اعسومسي (ت2133:ه ) طبرته املطبر اعررية يصملمةك املغرية مسن  2553 :ه
2357م ،مث حققه نبو املنر محةيت يف أطرلح دكتوراه ،نوقشت يكةة اعشریر يأكصدیر
مسن 2332 :م.

 لاختصر شرح املنهج عةمنجور لرتبه أيو اعقصمس ي حممو ي أمحو اعتوايت (ت2222:ه )يف مؤعف مسصه :اإلسعاف بالطلب ،يف خمتصر شرح املنهج املنتخب ،طبرته دار احلكم
يةةبةص مسن 2337 :م.

 كمص أعف اعرالم حممو ي أمحو ي حممو اعففصمسي اعشهري مبةصرة (ت2271 :ه ) نظمصعتكمةل املنهج يف 738 :يةتص أمسصه :بستان فكر املهج يف تكميل املنهج لشرحه :بالروض
املبهج فصمستورك فةهمص يرض اعقوانو اعيت مل یذكرهص اعزقصق ،لأضصف هبمص اعكثري م
اعضوايط ،ليرض اعنكت لاملسصئل اعففقهة .
وشرحه من العلماء الشناقطة:

 اعرالم حممو حممود ي حبةب هللا ي اعقصضي اعشنقةطي( ،ت2177 :ه ) لشرحه عه هوألل كتصب مررلف اآلن يف اعقوانو اعففقهة ملؤعِّف موریتصين.
 -اعرالم حممو األمني ي أمحو زیوان )ت2515 :ه ( لمسى شرحه املنهج إىل املنهج مزج

فةه اعنظ يصعشرح مع اعتنبةه نةى يرض اعففوائو لاعنكت اعففقهة لحتریر يرض اعنوازل اعففقهة ،

لانتمو يف شرحه نةى شرح املنجور لشرلح خمتصر خةةل ،كمص شرح تكمةل املنهج يشرح
ممصثل ،لطبع اعشرحصن يف كتصب لاحو يرنصی حففةوه اعشةخ احلسني ي نبو اعرمح ي
حممو األمني اعشنقةطي نشر دار اعكتصب املصری اعقصهرة نصم 2385 :م ،كمص أنصد ترتةبه
ا
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اعشةخ أمحو ي املختصر اجلكين اعشنقةطي ،لمسى نمةه فةه :إعداد املهج لّلستفادة من
املنهج ،لطبع يف قطر مسن  2385 :م.
 شرح اعرالم حممو امبصرك اعةمتوين )ت 2135 :ه ( لهو شرح موجز انتىن فةه ينیضصحأعففصظ املنهج لحتریر مرصنةه.
 شرح اعرالم اعشریف احلسين اعشةخ اعرريب ي اعةمصين )ت2223 :ه ) لهو شرح حسمسهل ممتع ،انتىن فةه مؤعففه ينیضصح أعففصظ اعنظ ليسط مرصنةه( .اي حصمون2332 ،م،
).17 :
 -7إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ألمحو اعونشریسي) ،ت 322 :ه ( حققه
األمستصذ أمحو يو طصهر ااخطصيب يف دار احلویث احلسنة لطبع يصعريصط 2222 :ه 2382
م كمص حققه :د .اعصصدق ي نبو اعرمح اعغریصين يف طرايةس اعغرب مسن 2332:م لُت
طبره يرو ذعك يف دار اي حزم مسن 2217 :ه 1223 ،م.
 -8النور املقتبس يف قواعد مالك بن أنس نبو اعواحو ي أمحو اعونشریسي( ،ت355 :
ه ) لهو نظ فریو عكتصب لاعوه یضصح املسصعك ،مع زیصدة نود غري یسري م اعقوانو
لأمثةتهص ،یقع يف  2522يةت ،لطبرته حویثص دار اي حزم مسن  2257 :ه  1223م
يتحقةق :مسصمل أنةس ،لاحلسصن يوقرلن.
 -3الباهر يف اختصار األشباه والنظائر ،أليب زیو نبو اعرمحصن ي نبو اعقصدر نةي ي أيب
احملصمس یومسف اعففصمسي املصعكي ،املتوىف  -رمحه هللا -مسن 2233 :ه .

 -22اجملاز الواضح على قواعد املذهب الراجح تأعةف اعرالم اجلةةل :حممو حيي ي حممو
املختصر ي اعطصعب نبو هللا اعواليت( ،ت2552:ه ) لهو منظوم نففةس  ،شرحهص شرحص
لافةص قةمص مسصه :اعوعةل املصهر اعنصصح ،طبرته مكتب اعواليت إلحةصء اعرتاث اإلمسالمي
يصنواكشوط-موریتصنةص ،مسن 2217 :ه 1223 /م ،طبر فصمسوة فةهص كثري م اعسقط
ا
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).283 :

ثالثا :املذهب الشافعي:
عةشصفرة يف اعقوانو كتب مشهورة منهص :كتاب القواعد يف فروع الشافعية عةرالم مرني

اعوی أيب حصمو حممو ي يراهة اجلصجرمي اعسهةكي )ت 325 :ه ) ال أنه غري موجود حصعةص،
لم أشهر كتب قوانوه اعيت لصةت ىل األیوي مص یةي:
 -2قواعد األحكام يف مصاحل األنصم عسةطصن اعرةمصء نز اعوی نبو اعرزیز ي نبو اعسالم

اعسةمي املغريب أصال اعومشقي موعوا املصري دارا )ت332:ه ( لاعغرض منه أمسصمسص اإلشصرة
ىل مصصحل اعربصدات لاملرصمالت ليةصن مص یقوم منهص لمص یؤخر ننو اعترصرض كمص يةنه مؤعففه
يف مقوم كتصيه.

 -1األشباه والنظائر عإلمصم حممو ي نمر ي مكي املةقب يصور اعوی  ،املكىن يأيب نبو هللا
اي املرحل (ت 723 :ه ) لكتصيه هذا هو ألل مؤعف يف موضونه لصل ىل األیوي هبذا
االمس  ،لمل یتمك مؤعففه م حتریره ل منص تركه نبذا متنصثرة ،لزاد فةه يرض اعزیصدات ،لمةزهص

ن األصل يقوعه" :قةت" لاعكتصب ینطوي نةى زمرة م اعقوانو األصوعة لاعففقهة  ،ال أن
اعطصيع اعففقهي ظل مسةطرا نةةه.
 -5األشباه والنظائر عةشةخ تصج اعوی نبو اعوهصب ي نةي ي نبو اعكصيف اعسبكي (ت:
772ه ) لهذا اعكتصب ميثل أرقى مص لصل عةه املنهج اعتأعةففي يف اعقوانو يف اعقرن اعثصم
اهلجري ،ذ كتبه مؤعففه لفق منهج متمةز ،فأيصن فةه مص یقصو يصعقوانو لاعضوايط لاملوارك
اعففقهة  ،ليوأ كتصيه يصعقوانو ااخمس اعكربى ،مث ذكر طصئفف م اعقوانو اعرصم لأخرى م
اعقوانو ااخصص م خمتةف األيواب اعففقهة .
 -2اجملموع املذهب يف قواعد املذهب أليب مسرةو صالح اعوی خةةل ي َكْة َك ْةوي اعرالئي

(ت732:ه ) طبرته لزارة األلقصف اعكویتة  ،مسن 2222 :ه 2332 ،م .لقو خوم هذا

ا
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اعكتصب ثالث م نةمصء اعشصفرة فصختصرله لهذيوا قوانوه ،له :
اعص ْر َخوي (ت731 :ه ) يف مؤعف نرف مبختصر قوانو اعرالئي ،مجع
 -حممو ي مسةةمصن َّ

عإلمسنوي مع اعتنقةح هلمص،
فةه يني قوانو اعرالئي ،لاعتمهةو يف ختریج اعففرلع نةى األصولْ ،
لاعزیصدة نةةهمص( .اي حجر2531 ،ه  ،ج).122/2 :

 اعرالم أيو يكر احلصين اعشصفري )ت 813 :ه ) لمسى خمتصره :القواعد ،ضمنه مؤعففهنودا كبريا م اعقوانو األصوعة  ،كمص اشتمل نةى أمهصت اعقوانو لاعضوايط اعففقهة ،
لحققه اعوكتوران :نبو اعرمح ي نبو هللا اعشرالن ،لجربیل ي حممو ي حس اعبصةةي
يف رمسصعتةهمص عةمصجستري ،لنشرته يتحقةقهمص مكتب اعرشو عةنشر لاعتوزیع ،يصعریصض ،مسن :
2228ه 2337 -م.
 نور اعوی حممود ي أمحو املررلف يصي خطةب اعوهش ( ،ت852 :ه ) فقو اختصرقوانو أيب مسرةو اعرالئي مع كتصب اإلمسنوي اآلنف اعذكر ،لمةزته ترتةبه یصه نةى األيواب
اعففقهة اعيت جصءت يف كتصب املنهصج عإلمصم اعنولي.
 -5املنثور يف ترتيب القواعد الفقهية عةشةخ حممو ي هبصدر ي نبو هللا يور اعوی املصري
اعزركشي اعشصفري (ت 732 :ه ) لميتصز هذا اعكتصب جبمره اعكثري م فرلع مذهب اعشصفري
احملررة ،لاعقوانو لاعضوايط اعففقهة املرتب نةى حرلف املرج  ،لیرترب م أمجع اعكتب احلصئزة
قصب اعسبق يف هذا الجمصل.
 -3األشباه والنظائر عةشةخ نمر ي نةي ي أمحو األنصصري اعشصفري املررلف يصي املةق (ت:
 822ه ) لقو رتبه مؤعففه نةى األيواب اعففقهة لضمنه م اعقوانو اعففقهة مص یضبط تةك
األيواب ،لجيمع مسصئةهص.

 -7األشباه والنظائر عةشةخ نبو اعرمح ي أيب يكر ي حممو ،املةقب جبالل اعوی اعسةوطي

(ت322:ه ) لكتصيه هذا م أشهر اعكتب يف هذا اعفف لأغزرهص مصدة لأحسنهص ترتةبص لتنسةقص.

ا
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 -8االعتناء يف الفرق واالستثنا ،عبور اعوی حممو ي أيب يكر ي مسةةمصن اعبكري،
(ت872:ه ) ضمنه مستمصئ قصنوة جةهص ضوايط فقهة  ،لعرةه أجود لألمسع كتصب يف يةصن

اعضوايط اعففقهة  ،لقو طبرته دار اعكتب اعرةمة  ،يف جمةوی مسن 2222 :ه 2332 ،م،
يتحقةق اعشةخني :نصدل أمحو نبو الجمود ،لنةي حممو نوض( .ینظر :اعنولي2222 ،ه :
)122
رابعا :املذهب احلنبلي:
انتمو احلنصية يف تقریر األحكصم نةى اعقوانو اعففقهة املقتبس م اعنصو اعشرنة ،
لأكثر كتبه يف اعقوانو مةةئ يصعففرلع اعففقهة ال تكصد توجو فةهص اعقوانو ال نرضص ،لم أه
كتب اعقوانو عویه :
 -2القواعد النورانية الفقهية ،عإلمصم تقي اعوی أيب اعربصس أمحو ي نبو احلةة ي تةمة

احلراين اعومشقي)ت718 :ه ( لقو تنصلل فةه اعقوانو اعففقهة يصعشرح لاعتحةةل ضم
املوضونصت اعففقهة املرتب نةى اعرتتةب املررلف :ايتواء م أحكصم اعطهصرة ىل أحكصم

األميصن لاعنذلر ،فذكر يف كل موضوع منهص اعقوانو لاعضوايط اعيت حتكمهص ،ليني اختالف
اعففقهصء لحججه لموى انتمصده نةى اعقوانو اعففقهة  ،لغصعبص مص یشري ىل اعقوانو اعففقهة
يقوعه" :اعغرض هو اعتنبةه نةى اعقوانو( ".اي تةمة 2211 ،ه.)235 ،212 : ،
 -1تقرير القواعد وحترير الفوائد اعشهري بقواعد ابن رجب ،لكتصيه هذا كتصب فقه یررض فةه
املسصئل اعففقهة يطریق اعففقهصءِ ،
لیأيت أثنصء شرحه هلص يقوانو فقهة یرتمو نةةهص يف اعتصحةح
لاعرتجةح لاعتقسة  ،لاعقوانو اعيت جصءت فةه قوانو مذهبة يف اعغصعب مبسوط يسطص یول
نةى أنه كصن یضع األمسس اعيت تبىن نةةهص اعففرلع اعففقهة ااخالفة يف املذهب ،لقو اشتمل
نةى مصئ لمسبرني قصنوة مث أحلق هبص حوى لنشری فصئوة ،لهو كتصب متوالل فةه نة
غزیر يف شىت أيواب اعففقه.
ا
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 -5القواعد الكلية والضوابط الفقهية ،أل :مغين ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام
تأعةف یومسف ي نبو اهلصدي ) ت 323 :ه  )،حققه نبو هللا ي نمر ي دهةش لطبع

نةى نففق دار اإلفتصء يصعریصض جوة شرك املوین عةطبصن لاعنشر مسن  2582 :ه .
 -2قواعد جملة األحكام الشرعية تأعةف أمحو ي نبو هللا اعقصري( ،ت2553 :ه ) لهي جمة
ضمنهص نصو قوانو فقهة  ،لضرهص مؤعففهص نةى غرار جمة
موضون يف شكل مواد قصنونة ْ

األحكصم اعروعة اعرثمصنة  ،لهي حتتوي نةى مصئ لمستني قصنوة ،كل لاحوة منهص حتت
ننوان :مصدة.

 -5رسالة يف القواعد الفقهية عةشةخ نبو اعرمح ي نصصر اعسروي )ت 2573 :ه (
شرح القواعد السعدية عةشةخ نبو احملس ي نبو هللا ي نبو اعكرمي اعزامل( .ینظر :اعنولي،
2222ه ،

 ،152 :لاعبصحسني ،املففصل يف اعقوانو اعففقهة 2251 ،ه،

.)212 :

اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة:
ال یسرين يف ااختصم ال أن أدلن أيرز اعنتصئج اعيت توصةت عةهص م خالل اعبحث يف هذا املوضوع،
لهي كصآليت:
 -2یتبني عنص م خالل هذه اعورامس االرتبصط اعوثةق ،لاالنسجصم اعقصئ يني قوانو اعففقه ،لقوانو
أصوعه ،يصعرغ م اختالف اعنظرة اعيت ینظر هبص ىل اعنونني ،فنن اعقصنوة ذا جرى امسترمصهلص
نةى أهنص دعةل مسصنو نةى امستنبصط األحكصم م األدع اعتففصةةة كصنت أصوعة  ،ل ذا نظر
ىل اعقصنوة يصنتبصر أن موضونهص فرل املكةف ،لقو يةنت ُحكمص عروة أفرصل متشصهب ،
كصنت قصنوة فقهة .
 -1ظهرت يواكري نة اعقوانو اعففقهة يف اعقرلن األلىل املزكصة ،يل ن يرض جوامع اعكة عةنيب
صةى هللا نةةه لمسة یتمثل فةهص جصنب م اعتقرةو اعففقهي يصنتبصرهص حتةط يأحكصم كثرية،
فهي أحس مظهر ،لأرلع مثصل عةقوانو .لكذعك فنن كثريا م اعكةمصت اجلصمر عألئم
ا
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األقومني هلص مس اعقوانو ،ممص یول نةى أن فكر اعتقرةو كصن رامسخص يف أذهصهن  ،مث يوأ هذا
اعرة یرتنرع لینمو ،عكنه مل یربز يف صورة نة مستقل ال يرو أن نشأت املذاهب اعففقهة .
 -5یرترب اعقرن اعثصم اهلجري اعرصر اعذهيب عفف اعقوانو اعففقهة  ،فقو تسصيق اعففقهصء م خمتةف
املذاهب اعففقهة املشهورة ىل تولی اعقوانو ،ليذعوا جهودا متتصير حىت أشرق هذا اعرة ،
لمنص منوا كبريا يف شكل مؤعففصت نةمة مستقة .
 -2مشل هذا اعبحث جردا جلل املصنففصت املشهورة يف نة اعقوانو اعففقهة يف املذاهب األرير ،
مرتبص حسب لفةصت مؤعففةهص ،مع اإلشصرة ىل تصنةف هذه املؤعففصت لفق اعضوايط اعرةمة
املررلف عةتنصةف ،لتبةصن منصهج أصحصهبص  -أثنصء نرضه عةمصدة اعرةمة يف مصنففصهت  -يف
اعورامس لاعتحةةل لاعبةصن.
 -5قصوت م لراء هذا اعبحث طالع اعطةب لاعبصحثني نةى أمهصت املصصدر يف اعقوانو
اعففقهة م خمتةف املذاهب؛ م أجل اعتررف نةى أمسصعةب مؤعففةهص فةمص أعففوه ،لمررف
منهجه يف اعتوجةه لاعترةةل.
 -3توصي اعورامس يضرلرة ترتةب اعقوانو ذات املوضوع اعواحو نةى شكل نظریصت؛ ألن ذعك
یرطي تصورا ملوضونهص ،لیرمسي أمسسص قومي يف حبثهص ،لیسهل درامس اعففقه يتجمةع شتصت
حمصلر املوضوع اعواحو ،فكمص كصن عةقوانو اعففقهة دلر يصرز يف تةسري اعففقه اإلمسالمي لِملّ
شتصته ن طریق نظ اعففرلع املبودة املتنصثرة يف مسةك لاحو ،فال ریب أن تومسةع اعبحوث
لفق منهجة اعنظریصت اعففقهة خترج اعففقه اإلمسالمي يف ثوب جویو توظف فةه اعقوانو يف
املوضوع اعواحو يصورة أمشل لألمسع مستبرث فةه اجلوَّة؛ ذ أن اعورامسصت اعرةمة املرصصرة
تونو عذعك ،لعةست هذه دنوة ىل تغةري يف مضمون اعففقه اإلمسالمي ،ل منص يف طریق
نرضه.
لاحلمو هلل اعذي ينرمته تت اعصصحلصت ،لآخر دنوانص أن احلمو هلل رب اعرصملني.
ا
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قائمة املصادر واملراجع:

-2
-1
-5
-2
-5
-3
-7
-8
-3

-22
-22

اي األثري ،املبصرك ي حممو2533 ،ه  -اعنهصی يف غریب احلویث لاألثر ،حتقةق :طصهر أمحو
اعزالى ،لحممود حممو اعطنصحي ،يريلت ،املكتب اعرةمة .
اي احلصج ايراهة  ،مسةوي نبو هللا ،اعشنقةطي ،نشر اعبنود نةى مراقي اعسرود ،نشر :مطبر
فضصع يصملغرب ،يولن ترقة طبر ليولن تصریخ هلص.
اي اعسبكي ،تصج اعوی  ،نبو اعوهصب ،ا2222ه  ،األشبصه لاعنظصئر ،يريت ،دار اعكتب
اعرةمة  ،اعطبر  :األلىل.
اي املةق  ،نمر ي نةي األنصصري 2252 ،ه  ،األشبصه لاعنظصئر يف قوانو اعففقه ،دار اي
اعقة عةنشر لاعتوزیع ،ط.2 :
اي أمري حصج ،حممو ي حممو2225 ،ه  ،اعتقریر لاعتحبري ،يريلت ،دار اعكتب اعرةمة ،
اعطبر  :اعثصنة .
اي تةمة  ،أمحو ي نبو احلةة 2211،ه ،اعقوانو اعنورانة اعففقهة  ،نشر :دار اي اجلوزي،
اعطبر األلىل.
اي حصمون ،املختصر2332 ،م ،حةصة موریتصنةص جزء احلةصة اعثقصفة  ،تونس ،اعوار اعررية
عةكتصب.
اي حجر ،أمحو ي نةي2531 ،ه ،اعورر اعكصمن يف أنةصن املصئ اعثصمن  ،نشر :دائرة املرصرف
اإلمسالمة  ،اعطبر اعثصنة .
اي خةولن ،نبو اعرمح ي حممو2228 ،ه ،دیوان املبتوأ لااخرب يف تصریخ اعررب لاعربير لم
نصصره م ذلي اعشأن األكرب ،حتقةق :خةةل شحصدة ،دار اعففكر ،ط.1 :
اي مسةوه ،نةي ي مسصنةل 1222،م ،احملك لاحملةط األنظ  ،حتقةق :نبو احلمةو هنوالي،
يريلت ،دار اعكتب اعرةمة  ،اعطبر  :األلىل.
اي صصحل ،نبو اعرمح 2215 ،ه  ،اعقوانو لاعضوايط اعففقهة املتضمن عةتةسري ،اعنصشر :نمصدة
اعبحث اعرةمي يصجلصمر اإلمسالمة يف املوین املنورة ،ط.2 :
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اي فرحون ،يراهة ي نةي ،اعویبصج املذهب يف مررف أنةصن نةمصء املذهب ،حتقةق :أيو
اعنور ،حممو األمحوي ،دار اعرتاث يصعقصهرة.
اي خمةوف ،حممو2212 ،ه ،شجرة اعنور اعزكة يف طبقصت املصعكة  ،يريلت ،دار اعكتب
اعرةمة  ،اعطبر األلىل.
اي منظور ،حممو ي مكرم2222 ،ه  ،عسصن اعررب ،يريلت ،دار صصدر ،ط.5 :
أيو دالد ،مسةةمصن ي األشرث2252 ،ه ،مسن أيب دالد ،حتقةق :شرةب األرنؤلط ،لحممو
ِ
كصمل قره يةةي ،يريلت ،دار اعرمسصع اعرصملة  ،اعطبر  :األلىل.
أمحو يو طصهر2222 ،ه ،حتقةق :یضصح املسصعك ىل قوانو اإلمصم مصعك أليب اعربصس أمحو
ي حيىي اعونشریسى  ،نشر :مطبر فضصع  -احملموی .
اإلمصم مصعك ي أنس 2252 ،ه  ،املوطأ رلای حيىي ي حيىي اعةةثي ،حتقةق حممو اعرالنوي
لآخرلن ،اعوار اعبةضصء ،مطبر اعنجصح ،اعطبر  :األلىل.
اإلمصم مصعك ي أنس2225،ه  ،املولن اعكربى ،يريلت ،دار اعكتب اعرةمة  ،ط.2 :
اعبصحسني ،د .یرقوب ي نبو اعوهصب2251 ،ه ،املففصل يف اعقوانو اعففقهة  ،دار اعتومريی
 اعریصض ،ط.1 :اعبصحسني ،یرقوب ي نبو اعوهصب2228 ،ه  ،أصول اعففقه احلو لاملوضوع لاعغصی  ،اعریصض،
مكتب اعرشو يصعریصض.
اعبخصري ،حممو ي مسصنةل2211 ،ه  ،اجلصمع املسنو اعصحةح املختصر م أمور رمسول هللا
صةى هللا نةةه لمسة لمسننه لأیصمه = صحةح اعبخصري ،حتقةق :د .مصطففى دیب اعبغص ،دار
طوق اعنجصة
اعبةهقي ،أيو يكر أمحو ي احلسني2215 ،ه ،شرب اإلميصن ،حتقةق :د .نبو اعرةي نبو
احلمةو حصمو ،اعنصشر :مكتب اعرشو عةنشر لاعتوزیع يصعریصض يصعترصلن مع اعوار اعسةففة يبومبصي
يصهلنو ،اعطبر  :األلىل.
اعبةهقي ،أمحو ي احلسني 2212 ،ه  ،اعسن اعكربى ،حتقةق :حممو نبو اعقصدر نطص ،دار
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اعكتب اعرةمة  ،اعطبر  :اعثصعث .
اعرتمذي ،حممو ي نةسى2535 ،ه ،مسن اعرتمذي ،حتقةق حممو أمحو شصكر ،لآخری اعنصشر:
شرك مكتب لمطبر مصطففى اعبصيب احلةيب  -مصر ،اعطبر  :اعثصنة .
حصشة نبو اعرمح اعبنصين نةى شرح اجلالل احملةي نةى مجع اجلوامع ،يريت ،دار اعكتب
اعرةمة  ،يولن طبر ليولن تصریخ.
احلصك  ،حممو ي نبو هللا2222،ه  ،املستورك نةى اعصحةحني ،حتقةق :مصطففص نبو اعقصدر
نطص ،دار اعكتب اعرةمة  ،اعطبر األلىل.
ااخصدمي ،نور اعوی خمتصر2213 ،ه ،نة اعقوانو اعشرنة  ،اعنصشر :مكتب اعرشو ،ط2 :
ااخةةففي ،ریصض ي منصور2213 : ،ه  ،املنهصج يف نة اعقوانو اعففقهة .
اعوارقطين ،نةي ي نمر2212 ،ه ،مسن اعوارقطين ،حتقةق شرةب األرنؤلط ،لآخری ،
يريلت ،اعرمسصع  ،اعطبر األلىل.
اعرازي ،حممو ي أيب يكر2212 ،ه ،خمتصر اعصحصح ،حتقةق :یومسف اعشةخ حممو ،يريلت،
دار صةوا ،اعطبر .5 :
اعزحةةي ،حممو مصطففى 2217 ،ه  ،اعوجةز يف أصول اعففقه اإلمسالمي ،دمشق ،دار ااخري
عةطبصن لاعنشر لاعتوزیع  ،اعطبر  :اعثصنة .
اعزحةةي ،حممو مصطففى2217 ،ه ،اعقوانو اعففقهة لتطبةقصهتص يف املذاهب األرير  ،دمشق،
دار اعففكر ،اعطبر  :األلىل.
اعزركشي ،حممو ي نبو هللا2228 ،ه  ،تشنةف املسصمع جبمع اجلوامع ،حتقةق اعوكتوری  :مسةو
نبو اعرزیز ،لنبو هللا ريةع ،اعنصشر :مكتب قرطب عةبحث اعرةمي ل حةصء اعرتاث ،اعطبر  :األلىل.
اعزركشي ،حممو ي نبو هللا2225،ه ،املنثور يف اعقوانو اعففقهة  ،اعنصشر :لزارة األلقصف
اعكویتة  ،اعطبر  :اعثصنة .
اعزخمشري ،حممود ي نمرل جصر هللا2227،ه  ،اعكشصف ن حقصئق غوامض اعتنزیل ،يريلت،
دار اعكتصب اعرريب ،ط.5 :
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اعسبكي ،نةي ي نبو اعكصيف2223 ،ه  ،اإلهبصج يف شرح املنهصج ،يريلت ،دار اعكتب اعرةمة .
اعسةوطي ،نبو اعرمح ي أيب يكر2222،ه ،األشبصه لاعنظصئر ،حتقةق :غریو اعشةخ ،يريلت،
دار اعكتب اعرةمة  ،اعطبر  :األلىل.
اعسةوطي ،نبو اعرمح ي أيب يكر 1227،م ،األشبصه لاعنظصئر يف اعنحو ،حتقةق :غریو اعشةخ،
يريلت ،دار اعكتب اعرةمةّ  ،ط.1 :
اعشصفري ،حممو ي دریس2222 ،ه  ،األم ،دار املررف  -يريلت ،يولن رق طبر .
شربصن ،نةي نبو هللا2255 ،ه ،اعقوانو لاعضوايط اعففقهة لتطبةقصهتص م خالل اعتوضةح
اخةةل ي مسحصق املصعكي ،يريت ،دار اي حزم اعطبر  :األلىل.
نبو اعرزاق ي مهصم2253 ،ه ،املصنف ،اعقصهرة ،دار اعتأصةل ،اعطبر  :األلىل.
نزام ،نبو اعرزیز1225 ،م ،اعقوانو اعففقهة  ،دار احلویث – اعقصهرة.
اعغریصين ،اعصصدق ي نبو اعرمح 2215 ،ه ،تطبةقصت قوانو اعففقه ننو املصعكة م خالل
كتصيب یضصح املسصعك عةونشریسي ،لشرح املنهج املنتخب عةمنجور - ،اإلمصرات اعرری
املتحوة ،دار اعبحوث عةورامسصت اإلمسالمة ل حةصء اعرتاث  ،ط.1 :
اعففريلز آيصدي ،حممو ي یرقوب1225 ،م ،اعقصموس احملةط  ،يريلت ،مؤمسس اعرمسصع  ،ط1:
اعقرايف ،أمحو ي دریس ،أنوار اعربلق يف أنواء اعففرلق ،يريلت دار نصمل اعكتب ،يولن ترقة
طبر ليولن تصریخ هلص.
اعقشريي ،مسة ي احلجصج2512 ،ه ،املسنو اعصحةح املختصر ينقل اعرول ن اعرول ىل
رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة = صحةح مسة  ،حتقةق :حممو فؤاد نبو اعبصقي ،يريلت ،دار
أحةصء اعرتاث اعرريب ،يولن ترقة طبر .
الجمودي ،حممو نمة 1225 ،م ،اعترریففصت اعففقهة  ،يريلت ،دار اعكتب اعرةمة  ،ط2 :
حممو اعرلكي2332 ،م ،نظری اعتقرةو اعففقهي لأثرهص يف اختالف اعففقهصء عةرالم حممو اعرلكي،
اعنصشر ،كةة اآلداب لاعرةوم اإلنسصنة  ،جصمر حممو ااخصمس يصعريصط ،اعطبر األلىل.
حممو اعشةخ حممو األمني ،درامس لحتقةق :شرح املنهج املنتخب ىل قوانو املذهب ،أمحو ي
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نةي املنجور ،نشر :دار نبو هللا اعشنقةطي ،يولن ترقة طبر ليولن تصریخ هلص.
مصطففى اعزرقص2215،ه ،املوخل اعففقهي اعرصم يف ثويه اجلویو ،دار اعقة  ،ط.1 :
مطصففى ،دیب اعبغص ،أثر األدع املختةف فةهص يف اعففقه اإلمسالمي ،دمشق ،دار اإلمصم اعبخصري،
يولن ترقة طبر  ،ليولن تصریخ هلص.
املقري ،أمحو ي حممو2337،م ،نففح اعطةب م غص األنوعس اعرطةب ،لذكر لزیرهص عسصن
اعوی ي ااخطةب ،حتقةق :حسصن نبصس ،يريلت ،دار صصدر ،اعطبر األلىل.
املقري ،حممو ي أمحو2212 ،ه ،قوانو اعففقه ،حتقةق :د .حممو اعوردايب ،اعريصط ،دار األمصن
يصعريصط.
املقري ،حممو ي أمحو2337 ،م ،اعكةةصت اعففقهة  ،حتقةق :حممو ي اهلصدي أيو األجففصن،
اعوار اعررية عةكتصب.
مكي ،أمحو ي حممو احلموي2225 ،ه ،غمز نةون اعبصصئر يف شرح األشبصه لاعنظصئر ،يريت،
دار اعكتب اعرةمة  ،اعطبر  :األلىل.
مةصرة1222 ،م ،حممو ي أمحو ،اعرلض املبهج شرح نظ يستصن فكر املهج يف تذیةل املنهج،
حتقةق :حممو حس حممو حس مسصنةل ،يريت ،دار اعكتب اعرةمة  ،ط.2 :
اعنولي ،نةي ي أمحو ،2222 ،اعقوانو اعففقهة مففهومهص ،نشأهتص ،تطورهص ،درامس مؤعففصهتص،
أدعتهص ،مهمتهص ،تطبةقصهتص ،دمشق ،دار اعقة  ،ط.1 :
اعنسصئي ،أمحو ي شرةب2222 ،ه ،مسن اعنسصئي اعكربى ،حتقةق :د .نبو اعغففصر مسةةمصن
اعبنواري  ،مسةو كسرلي حس  ،دار اعكتب اعرةمة  ،اعطبر  :األلىل.
اهلرلي ،حممو ي أمحو1222،م .هتذیب اعةغ  ،حتقةق :حممو نوض مرنب ،دار حةصء اعرتاث
اعرريب  -يريلت ،اعطبر  :األلىل.
اعةحصيب ،نةصض ي مومسى2251 ،ه ،اعتنبةهصت املستنبط نةى اعكتب املولن لاملختةط ،
حتقةق :د .حممو اعوثةق ،ل :د .نبو اعنرة محةيت ،يريلت ،دار اي حزم ط.2 :
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