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ملدص

تناكلػػت هػػذد الد اروػػع تكسػػكع تووػػإلس ك مػػكد ا تػػاـ تلتػػد ػػف إدرإلػػس ال ػػا

ػ علػػـ الاكاعػػد

الفامإلع ،لإلث نالت عف ا تاـ قكاعد عظإلتػع قإلتػع نانػت لػا از لل ػا إلع إلتػا ػد ،لإلػث كوػإل إلف ال لػث
مػػكد ا تػػاـ ال ػػا

ػ الاكاعػػد الفامإلػػع كإل ػػرز أهػػـ الاكاعػػد الفامإلػػع الت ػ نالػػت عػػف ا تػػاـ تػػف ػ ؿ

اوتاراء الاكاعد الت نالت عنه ،كنإلؼ ناف أثر تلؾ الاكاعد على التػذهب كعلػـ الاكاعػد ،لإلػث تنتػف ت ػنلع
الدراوع

ال مكد الت ذكلع

علـ الاكاعد الفامإلع تػف ق ػؿ ا تػاـ ال ػا

 ،كوػإلاكـ ال الػث ػا راز تلػؾ

ال مكد تف ػ ؿ التػنما الكيػف التاػارف كالتػنما التللإللػ كأإلسػا التػنما ا وػتا ار  ،كذلػؾ تت ػأ أهػـ

الاكاعػػد الفامإلػػع التػ نالػػت عػػف ا تػػاـ ال ػػا

كأثرهػػا علػػى تػػف ػػاء تػػف ػػدد تػػف ال ػػا إلع ػ الاكاعػػد

الفامإلع ،كقد تكيلت الدراوع إلى أنه نانت هناؾ مكد إلى ا تاـ ال ػا

ػ علػـ الاكاعػد الفامإلػع نػاف

لمػػا الػػدكر الن إلػػر ػ التووػػإلس لمػػذا ال لػػـ ،لإلػػث إف امػػاء التػػذهب قػػد نال ػكا تلػػؾ الاكاعػػد نتػػا ه ػ أك

ياغكها لفظ آ ر أك أسا كا علإلما.

Abstract
This study dealt with the establishment and efforts of Imam Al shafi'i in the science of
jurisprudential rules where it quoted from his works great and valued rules that were an
incentive for Al shafi'ia later. The research will show the efforts of Imam Al shafi'i in the
jurisprudential rules and highlight the most important jurisprudential rules quoted by the
imam through extrapolate the rules that were quoted and how those rules influenced Al
shafi'i doctrine and the science of jurisprudential rules. The main problem of the study
concentrate on the efforts of Imam Al shafi'i in the science of jurisprudence rules and the
researcher will highlight those efforts through the comparative descriptive approach and
the analytical approach as well as the inductive approach through tracing the most
important jurisprudential rules that were quoted by Imam Al shafi'i, and its impact in the
subsequent jurisprudence rules. The study concluded that the efforts of Imam Al shafi'i in
the science of jurisprudence had a great role in establishing this science whereas the
Jurists of Al shafi'i doctrine have transferred some of these rules as it is, and rephrasing
others and added to some others.

املكدمة.

إف اللتد هلل نلتدد كنوت إلنه كنوتغفرد ،كن كذ اهلل تف ركر أنفونا كتف وإل ات أعتالنا ،تف إلمدد اهلل مك التمتد،

كلإلا تر دا ،كالي ة كالو ـ على الت كث رلتعن لل التإلف ،ل إل نا ك فإل نا كقا دنا تلتد ف ع د اهلل،
كتف إلسلؿ لف ت د له ن
*

الث.
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كعلى آله كأيلا ه تإل ان كتف كا د ،كتف ت مـ الواف إلى إلكـ الدإلف أتا د:

ػإلـ ػ تإلػداف الفاػه ا وػ ت  ،ػ تويػإل ته كتفرإل اتػه نا ػع ،كنػاف ل لػـ
اد ناف لل ا إلع
ه
نيإلب كا ر ،كلظه عظ ه
الاكاعػػد الفامإلػػع عنػػدهـ النيػإلب ابك ػػر تػػف ػإلف وػػا ر التػػذاهب ،لإلػػث ا ػػتمرت نتػ مـ ػ الاكاعػػد ػػمرة كاوػ ع ،نمػػؿ تنمػػا نػػؿ

ػداء اتػػاـ التػػذهب ا تػػاـ ال ػػا
تػػف ػػاء ػػدهـو ووو ػكا لغإلػػرهـ ت ػػالـ الاكاعػػد الفامإلػػع ،ت تن ػرإلف تنمػػا تػػا إلػػثلا اليػػدر ،ا تػ ن
رلتػه اهلل -الػذم نالػت علػى لوػانه قكاعػػد قإلتػع ات ػع نانػت تثػا انر كلػا ناز لل ػػا إلع إلتػا ػدو لإل تنػركا قكاعػد عظإلتػع ،كإلنػػكفتذه مـ أ مر التذاهب الفامإلع
كقد تولوؿ ال ا إلع

هذا التنلى التمـ.

ػاء تلنتػان ،لتػى لغػكا إلػه ػونا عظإلتػان ،تتثػؿ ذلػؾ إلتػا إلػراد ال ار ػ تن مػ انر
نػاء الاكاعػد الفامإلػع ن ن

تف تلػؾ التيػنفات التلنتػع التػ إلو ػذ سػما ػ إثػر ػض ،إلنتػؿ سػما سػان كإلوػد سػما الػناص الػذم قػد إل تػرم تػا
و اما تف النتب .تف هنا اءت نرة هذا التكسكعو لإلث وػودرس مػكد ا تػاـ ال ػا
تف

الدراوع أهـ الاكاعد الفامإلع الت نالت عف ا تاـ ال ا

ػ الاكاعػد الفامإلػع كوػو رز ػ هػذد

ؿ اوػتاراء أهػـ الاكاعػد التػ تالػت عػف ا تػاـ ال ػا

كنإلػؼ

نػػاف أثػػر تلػػؾ الاكاعػػد علػػى التػػذهب كعلػػى علػػـ الاكاعػػد ،لإلنتتػػؿ ذلنػػـ ال اػػد الفرإلػػد ػػو مى للػػعو ػػا ترت أف أنتػػب ػ هػػذا
التكسكع التمـ ،كعنكنت له نكاف" :تأسيس محمد بن إدريس الشافعي لعلم القواعد الفقيية ك مكدد إله".

حمددات الدراسة.

وتنكف دراوت تت لاع إلاف أهـ الاكاعد الت نالت عػف ا تػاـ ال ػا

كأثر تلؾ ال مكد

التذهب ك

مشكلة الدراسة.

تنتف ت نلع الدراوع
ك

علـ الاكاعد الفامإلع.

ا ا ع عف الوؤاؿ الرإلس :تا ال مكد الت ذكلع
؟

ِ -نإلؼ اوتثتر ال ا إلع أقكاؿ ا تاـ ال ا
أٍداف الدراسة.

إلاف مكد ا تاـ ال ا

ِ -أثر تلؾ ال مكد

لإليكغكا تنما قكاعد تلنتع؟

علـ الاكاعد الفامإلع.

التذهب ال ا

ّ -ذنر أهـ نتب الاكاعد الفامإلع
ْ-

تووإلس ل لـ الاكاعد تف ق ؿ ا تاـ ال ا

؟

ابو لع التتفرعع عنه ،كه على النلك اآلت :

ُ -تا أهـ الاكاعد الت نالت عف ا تاـ ال ا

ُ-

ك إلػاف مػكد ا تػاـ ػ علػـ الاكاعػد الفامإلػع،

علـ الاكاعد.

التذهب ال ا

إلاف نإلؼ اوتثتر ال ا إلع أقكاؿ ا تاـ ال ا

.

لإليكغكا تنما قكاعد تلنتع.

الدراسات السابكة.

ػػد الد اروػػع كالتتلػػإلص ك ػ لػػدكد علت ػ  ،لػػـ أ ػػد د اروػػع كا إلػػع قاتػػت د اروػػع الاكاعػػد الفامإلػػع ػ التػػذهب ال ػػا

الطرإلاع الت أعددتما ،كلنف ك دت دراوات تناكلت ان ان تف الاكاعد الفامإلع

التذاهب ابر ع أك

ألدها ،ك سما
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تناكؿ تارإلخ الاكاعد الفامإلع كن وتما

نؿ عاـ ،دكف الترنإلز على تذهب ال ا إلع

تفيؿ ،كتف هذد الدراوات:
نؿ
َّ

ُ -المفصل في القواعد الفقيية ،د .إل اكب ف ع د الكهاب ال الوإلف ،دار التدترإلع ،الرإلاض( ،طِ)ُِّْ ،هػَُُِ/ـ.
ِ -القواعد الفقييةة ،تفمكتمػا ،ن ػوتما ،تطكرهػا ،د اروػع تؤلفاتمػا ،أدلتمػا ،تمتتمػا ،تط إلااتمػا ،تػولإلؼ :علػ ألتػد النػدكم،
قدـ لما ال ٌ تع ال لإلؿ الفاإله تيطفى الزرقا ،دار الالـ – دت ؽ( ،طْ)ُُْٖ ،هػ.

ػف ألتػد ػف تلتػد آؿ كرنػك أ ػك اللػارث الغػزم،

ّ -الوجيز في إيضاح قواعد الفقةو الللةي ال ػإلخ الػدنتكر تلتػد يػدق
تؤووع الروالع ،إلركت ،ل ناف( ،طْ)ُُْٔ ،هػُٗٗٔ/ـ.

الفقييةةة مةن ةةاىرة إلة علةةم ،د .تلتػد ع ػد الػػرلتف الترع ػل  ،أوػتاذ ػ نلإلػع ا تػاـ ابك ازعػ للد اروػػات
تطةور القواعةد
ْ-
ر
ر
ا و تإلع ،كالت مد ال ال للدراوات ا و تإلع ،التاايد ،إلركت.
ٓ -القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،د .تلتد تيطفى الزلإلل  ،دار الفنػر ،دت ػؽ( ،طُ)ُِْٕ ،ه ػ/
ََِٔـ.

كالفرؽ ػإلف هػذد الد اروػع كالد اروػات الوػا اع ،أف هػذد الد اروػع وػتتناكؿ مػكد ا تػاـ ال ػا

الاكاعد الت نالت عف ا تاـ ال ا

 ،كأثر ذلؾ

ػ علػـ الاكاعػد كأهػـ

التذهب ،كأهػـ تػدكنات ال ػا إلع ػ علػـ الاكاعػد ػنؿ ػاص ،إلنتػا تناكلػت

الدراوات الوا اع التذهب دكف الترنإلز على مكد ا تاـ ال ا

علـ الاكاعد.

ميَج الدراسة.

تت أ الدراوع التناها اآلتإلع:

ُ -التنما الكيف التاارف :الت تتد على تت أ الفيكؿ الت وتتناكلما الدراوع.

ِ -التنما التللإلل  :لل ركج يكرة كاسلع عف هذا التكسكع ،وللؿ تا تكيلت إلإله تف نتا ا كأقدته طرإلاػع كاسػلع
تاكد إلى نتا ا ال لث التر كة.
ّ -التػػنما ا وػػتا ار  :كذلػػؾ تت ػػأ أهػػـ الاكاعػػد الفامإلػػع التػ نالػػت عػػف ا تػػاـ كأثرهػػا ػإلتف ػػاء تػػف ػػدد تػػف ال ػػا إلع ػ
الاكاعد الفامإلعو بلاؽ تا أرنك إلإله

الدراوع النظرإلع ،كالدراوع التط إلاإلع ،تف طت .

خطة الدراسة.

تتنكف هذد الدراوع تف:

المقدمة كت تتؿ :أهتإلع التكسكع كو ب ا تإلارد ،كأهداؼ التكسكع ،كالدراوات الوا اع ،تنما ال لث ،طع ال لث.
المبحث األول :التعريف باإلمام الشافعي وفيو مطلبان:
المطلب األول :وإلرة ا تاـ ال ا
الفرع ابكؿ :اوته كنو ه.

ال

يإلع ،ك إله ث ثع أ رع:

الفرع الثان  :تارإلخ تكلدد كك اته.
الفرع الثالث :زك اته كأك دد.
الفرع ال ار أ :أهـ تؤلفاته.
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المطلب الثاني :تعريف القاعدة وحجيتيا فييا .وفيو فرعان:

الفرع ابكؿ :ت رإلؼ الاكاعد الفامإلع.

الفرع الثان  :ل إلع الاكاعد عند ا تاـ ال ا

.

المطلب الثالث - :تاريخ تطور القواعد الفقيية في المذىب الشافعي ورسوخيا .وفيو فرعان:
الفرع ابكؿ :تطكر الاكاعد الفامإلع

التذهب ال ا

الفرع الثان  :ترللع نتك ك روكخ الاكاعد الفامإلع

.

التذهب ال ا

.

المبحث الثاني :جيود اإلمام الشافعي في التأصيل للقواعد الفقيية اللبرى وما تفرع عنيا .وفيو أربعة مطالب:
الاكاعد الفامإلع التت لاع السركرة كتا تفرع عنما.

المطلب األول :مكد ا تاـ ال ا

المطلب الثاني :مكد ا تاـ ال ا

قكاعد ال تؿ الإلاإلف كطرح ال ؾ كتا تفرع عنما.

المطلب الثالث :مكد ا تاـ ال ا

الاكاعد الفامإلع التت لاع التإلوإلر.

المطلب الرابع :أثر الاكاعد الفامإلع الت نالت عف ا تاـ

تطكر الاكاعد الفامإلع

التذهب.

الخاتمة :ك إلما أهـ النتا ا كالتكيإلات.

املبحح األول:

التعزٓف باإلماو الشافعٕ.
املطلب األّل :سرية اإلماو الشافعٕ الشدصٔةّ .فُٔ أربعة أفزع:
الفرع األول :اسمو ونسبو.

هك أ ك ع د اهلل تلتد ف إدرإلس ػف ال ػاس ػف عثتػاف ػف ػا أ ػف الوػا ب ػف ع إلػد ػف ع ػد إلزإلػد ػف ها ػـ ػف التطلػب

ا ف ع د تناؼ ف قي الارإل
ككالد ال ا

التطل

-رلته اهلل-

ال ا

الل ازم التن (ُ).

تك د ت لكتات نا إلع عنه إ أنه ناف ر

ل ازإلا رج تف تنع إلى لوطإلف(ِ).

كأتا أته الاكؿ الت مكر إنما أزدإلع عثتانإلع تف كلد عن وع ف عترك ػف عثتػاف ،مػذا هػك اليػلإلق ،كلاػد نػاف بتػه

الدكر الن إلر

ياؿ

يإلته كا نط ؽ ه نلك ال لـ كتنارته(ّ).

الفرع الثاني :تاريخ مولده ووفاتو.

تكلدد اإلؿ :الإلتف ،كقإلؿ :تنػى(ْ) ،كلنػف ابقػكل تػف الركاإلػات أنػه

كلد ونع توإلف كت ع غزة ،كهناؾ ا ت ؼ

غزة ك غر ع عف غزة وف ت رج لألتع ا و تإلع تف هؤ ء اب ذاذ ،اد ر ػت ال ػا
(ٓ)

لألتػػع نػػؿ إلػػر كنػػا أ ػػارؾ اهلل إلمػػا ك وهػػؿ لوػػطإلف
ال اء اآل رة آ ر إلكـ تف ر ب ،كد ف
الفرع الثالث :زوجاتو وأوالده.

لـ إلنف كلـ إل رؼ لإلتاـ ال ا

أ ت ػػإلف .كتػػك

ال ػػا

الا ار ع إلكـ ال ت ع ونع أر أ كت تإلف(ٔ).

كا ػف ل ػر كتػا ازلػت ار ػدة

ػ تيػػر ،التاطػػـ لإللػػع ال ت ػػع ػػد

إ زك ع كالدة كه لتإلدة نت نا أ ػف عن وػع ػف عتػرك ػف عثتػاف ػف عفػاف ،كنانػت

اترأته عثتانإلع تف كلد عن وع ف عترك ف عثتاف(ٕ).
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كلل ا

اللوف(ٖ).

كلداف هتا :تلتد أ ك عثتاف كهك أن ر أك د ال ا

كركم أف لل ا

 .كلل ا

كلد آ ػر إلوػتى تلتػدا أإلسػا ،كننإلتػه أ ػك

-رلته اهلل -نتػإلف ،كهتػا اطتػع كزإلنػب كهتػا تػف ات أرتػه ال ثتانإلػع ،وتػا ا نتػه اطتػع اػد ركم أنمػا لػـ

ت اب ،كأتا زإلنب اد تزك ت ا ف عـ ال ا
كناف إتاتان ت ر از كلـ إلنف

آؿ ال ا

كأن ت تنه كلدا اوته ألتػد ػف تلتػد ػف ع ػد اهلل ،عػرؼ ػا ف نػت ال ػا

د ال ا

إ هك(ٗ).

الفرع الرابع :أىم مؤلفاتو.
لل ا

النثإلر تف التينفات

أيكؿ الفاه ك ركعه ،كهنا وونتف

ُ -نتاب الروالع الادإلـ ،كألفه

اط ذنرها دكف الت لإلؽ كالت رإلؼ نؿ نتاب.
تير.

غداد .كنتاب الروالع ال دإلد ،كألفه

ِ -نتاب ا ت ؼ ابلادإلث.
ّ -نتاب َّتاع ال لـ.

ْ -نتاب إ طاؿ ا وتلواف.
ٓ -نتاب ألناـ الارآف.
ٔ -نتاب إلاف رض اهلل .
ٕ -نتاب يفع ابتر كالنم .
ٖ -نتاب ا ت ؼ تالؾ كال ا

.

ٗ -نتاب ا ت ؼ ال راقإلإلف.
َُ -نتاب الرد على تلتد ف اللوف.
ُُ -نتاب سا ؿ قرإلش.
ُِ -كهناؾ نتػب تيػنفع ػ الفػركع ،كقػد ت ػت نلمػا ػ نتػاب كالػد اوػته نتػاب ابـ ،كسػـ نتا ػان ػ الطمػارة ،كنتا ػان ػ
اليػ ة ،كنتا ػان ػ الزنػػاة ،كنتا ػان ػ اللػػا ،كنتا ػان ػ الننػػاح كتػػا ػ ت نػػاد ،كنتا ػان ػ الطػ ؽ كتػػا ػ ت نػػاد ،ك ػ
ا إل ء كالظمار كالل اف كالنفاات ،أت ها على أيلا ه ،كركاها عنه الرإلأ ف ولإلتاف الترادم(َُ).

املطلب الجاىٕ :تعزٓف الكاعدة ّحجٔتَاّ .فُٔ فزعاٌ:
الفرع األول :تعريف القواعد الفقيية وفيو أربعة مسائل:
المسألةاألول  :تعريف القاعدة في اللغة.
كهػ ابوػاس ،كهػ تي ىتػػأ علػى قكاعػد ،كهػ أوػس ال ػ ء كأيػكله ،لوػإلان نػاف ذلػؾ ال ػ ء (ناكاعػد ال إلػت) أك ت نكإلػان
ةت لوِاسةةم ِ
ِ
اىيم ا ْلقَو ِ
ِ
اعي إل[ال ا ػرة،]ُِٕ :
اعة َةد ِمة َ
(ناكاعػػد ال ػدإلف أم :دعا تػػه) كقػػد كرد هػػذا اللفػػظ ػ قكلػػه َ  :لوِا ْذ َي ْرفَةةعإ إِ ْبة َةر إ َ
ةن ا ْل َب ْية َ ْ َ
إلت زك ما كالتوتارة إله(ُُ).
ك اءت أإلسا ت نى :ا وتارار كالث ات ،ناكؿ :الترأة ق إلدة الر ؿ ،أم :الترأة الثا تع
كناكؿ :الاكاعد تف النواء ،أم :النواء الااعدات كالتوتارات

إلكت آ ا مف أك أكلإلا مف.

كناكؿ :الا دد ،كهك الر ؿ الل إلـ ،إلوتى ذلؾو لا كدد عف التنارـ.
اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1441 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35

تأسٔس حمند بً إدرٓس الشافعٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال لكس .كتف هػذا توػتإلع ػمر ذم الاى ػدة مػذا ا وػـو كذلػؾ بف ال ػرب نانػت تا ػد إلػه عػف ابوػفار .كتػف هػذا
أإلسا :قكلنا :الترأة الااعد ،أم :الترأة التونعو لنكنما ذات ق كد ك لكس.
كل ؿ الت نى الغالب كال ار ق هك ابواس كابيؿ ،كذلؾ بف ابلناـ الفامإلع تي نى على الاكاعد(ُِ).
المسألة الثالثة :تعريف الفقو في اللغة.
لفظ الفامإلع لفظ ت تؽ تف لفظ الفاه ،كالفاػه ت نػاد ػ اللغػع :الفمػـ كال لػـ ال ػ ء .كقإلػؿ :هػك ال لػـ الػدقإلؽ اب ػإلاء.
ةي إ إِال
كقإلؿ :هك الو ؽ ػ الفمػـ كقإلػؿ :هػك الفمػـ كا مػاـ ،كالفاػه ت نػاد :الفمػـ كا دراؾ كال لػـ ،نتػا ػ قكلػه ت ػالى َ :لوِا ْن ِم ْةن َ
شْ
يح إي ْم[ا وػراء ،]ْْ :كقػكؿ التيػطفى  ػ دعا ػه ػف ع ػاس -رسػ اهلل عنمتػا" :-اللمػـ
سِّب إح ِب َح ْم ِةد ِه َولَ ِل ْةن ال تَ ْفقَ إي َ
سةِب َ
ةون تَ ْ
إي َ
امه

الدإلف ،كعلته التوكإلؿ"(ُّ) الفاه النور :ال لـ ال

اإله ك اه نندس اماء كه
الفاه

اللغع

ء كالفمـ له كالفطنع كغلب علػى علػـ الػدإلف ل ػر ه ك اػه ننػرـ ك ػرح مػك

اإلمع ك امع اماء ك اما ه ك امه ن لته مته نتفامه ك امه تفاإلما علته نو امه"(ُْ).

إلناد إل رج عف الفمـ كا دراؾ كال لـ ال

ء.

المسألة الرابعة :تعريف الفقو في االصطالح.
التعريف األول :هك ت ر ع ابلناـ ال رعإلع الت طرإلامػا ا
أدلتما التفيإللإلع(ُٓ).

تمػاد ،أك هػك ال لػـ ابلنػاـ ال ػرعإلع ال تلإلػع التنتوػب تػف

التعريف الثاني :ال لـ ابلناـ ال رعإلع ال تلإلع التنتو ع تف أدلتما التفيإللإلع(ُٔ).
كناف هنا

د تف رح ض نلتات الت رإلؼ.

هذا الت رإلؼ تستف ت و
اف تفيإللإلع كهذا إلانمػا :اكلنػا :العلةم :هػك ا دراؾ تطلاػان الػذم إلتنػاكؿ الإلاػإلف كالظػفو بف

ابلناـ ال تلإلع قد تث ت دلإلؿ قط

إلاإلن  ،نتا تث ت غال ان دلإلؿ ظن .

األحلام الشرعية :تأ لنـ ،كهك تطلكب ال ارع اللنإلـ ،أك هك طػاب اهلل ت ػالى التت لػؽ و ػاؿ التنلفػإلف اقتسػاء أك

ت إلإل انر أك كس ان .كالتراد ال طاب عند الفاماء :هك ابثر التترتب علإله ،ناإل ػاب اليػ ة ،كتلػرإلـ الاتػؿ ،ةكا الػع ابنػؿ،
كا تراط الكسكء للي ة .كالترز

ارة «ال لـ ابلناـ» عف ال لـ الذكات كاليفات كاب اؿ.

الشرعية :التو كذة تف ال رع ،إللترز ما عف ابلناـ اللوإلع تثؿ :ال تس الت رقع ،كابلناـ ال الإلع تثػؿ :الكالػد نيػؼ
ا ثنإلف .كابلناـ اللغكإلع أك الكس إلع،

العملية :التت لاع ال تؿ الال

نالنإلع ،أك غإلر الال

تتا إلتاروػه ا نوػاف تثػؿ :الاػراءة كاليػ ة كنلكهػا تػف عتػؿ ال ػكارح ال اطنػع

كالظاهرة .كالترز ما عف ابلناـ ال لتإلع كا عتاادإلع ،نويكؿ الفاه ،كأيكؿ الدإلف نال لـ نكف ا له كالدان وتإل ان يإل انر.

مةةن أدلتيةةا التفصةةيلية :أم تػػا ػػاء ػ الاػرآف ،كالوػػنع ،كا

تػػاع ،كالاإلػػاس .كالتػػرز مػػا عػػف علػػـ التالػػد ب تػػع ا

تمػػاد ،ػػاف

التالػػد لػػـ إلوػػتدؿ علػػى نػػؿ توػػولع إل تلمػػا ػػدلإلؿ تفي ػإلل  ،ػػؿ ػػدلإلؿ كالػػد إل ػػـ تإلػػأ أعتالػػه ،كهػػك تطال تػػه و ػؤاؿ أهػػؿ الػػذنر

كال لـ ،إل ب علإله ال تؿ ناء على اوتفتاء تنه(ُٕ).

لذلؾ ،اف ت رإلفات الفاه اءت على النوؽ كالفمـ نفوػه ،ػ تنػاد إل ػرج عػف تفمػكـ كالػد كهػك :ال لػـ ابلنػاـ ال ػرعإلع
ال تلإلع تف أدلتما التفيإللإلع.
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المسألة الخامسة :تعريف مصطلح القواعد الفقيية.
ك د ت رإلؼ اللفظإلف الاكاعد ،كلفػظ الفامإلػع ػ اللغػع كا يػط ح ك إلػاف ت نإلإلمتػا

ػد تػف ت ر ػع اللفظػإلف ػ لػاؿ

ا تتاعمتػا ت ػا ،كتػاذا إليػ ق الت نػى ػد ا تتاعمتػا ػ نتػب الفاػه كقػد ع َّػرؼ ال لتػاء قػدإلتا كلػدإلثا الااعػدة الفامإلػع .كتػف
هذد الت رإلفات:

كعر ما ا ف الو ن

اب اد كالنظا ر اكله« :ابتر النل الذم إلنط ؽ علإله زإلات نثإلرة إلفمـ ألناتما تنما»(ُٖ).

كعرؼ اللتكم الااعدة ونمػا" :لنػـ أغل ػ إلنط ػؽ علػى ت ظػـ ز إلاتػه" .كإلاػكؿ اللتػكم ػارح اب ػ اد كالنظػا ر

ن ػػإلـ( :إف الااعػػدة هػ عنػػد الفامػػاء غإلرهػػا عنػػد النلػػاة كابيػػكلإلإلف ،إذ ه ػ عنػػد الفامػػاء لنػػـ أنثػػرم

ػف

نل ػ  ،إلنط ػػؽ علػػى

ز إلاته لت رؼ ألناتما)(ُٗ).

عر ما تلتد الرنكم تف الت ايرإلف" :ه النلإلع الفامإلع الت تندرج إلما ،كت رج علإلما ركع ك ز إلات امإلع نثإلرة

تف نس تلؾ النلإلع"(َِ).

كقد عر ما تيطفى الزرقا -رلته اهلل" :-ه ت ادئ كأوس امإلع إلتستف نؿ تنما لنتا عاتا"(ُِ).
الاساإلا الت تػد ؿ

كعر ما الدنتكر الندكم" :أيؿ ام نل إلتستف ألناتا ت رإل إلع عاتع تف أ كاب تت ددة

تلت تكسكعع"(ِِ).
كتف

ؿ الت رإلفات الوا اع إلتنف أف ن رؼ الااعدة الفامإلع ونمػا :الت ػدأ الفامػ النلػ الػذم إللػكم زإلاتػه علػى ألنػاـ

كهذد ال ز إلات تو ذ اللنـ تف

ؿ هذا الت دأ النل .

الفرع الثاني :حجية القواعد عند اإلمام الشافعي.
إل فى على التتت أ لتارإلخ الااعدة الفامإلع أف عير أ تػع الفامػاء نػاف عيػ انر تفتلػت إلػه ػراعـ الفاػه ،كلػـ تنػف الاكاعػد

الفامإلػػع علت ػان توػػتا ن نتػػا ن ػراد علػػى ػػانلته اآلف ةكانتػػا نانػػت قكاعػػد تنثػػكرة ػ

دكف
كتارإل ما إل د اليال َّإلف أقدـ تف ٌ

الاكاعد نتا

طػػكف النتػػب ك ػػنؿ تتفػػرؽ ،كالتتت ػػأ للاكاعػػد

نتاب ال راج ب ػ إلكوػؼ الااسػ إل اػكب ػف إ ػ ارهإلـ (ت ُِٖهػػ)،

تثؿ :قاعدة "الت زإلر إلى ا تاـ على قدر عظـ ال رـ كيغرد"(ِّ) ،كقاعػدة "نػؿ تػف تػات تػف التوػلتإلف

كارث لػه تالػه ل إلػت

التػاؿ"(ِْ) .أتػا ا تػاـ تلتػد ػف اللوػف ال ػإل ان (ت ُٖٗهػػ) إلاػكؿ ػ نتا ػه ابيػؿ" :التلػرم إل ػكز ػ نػؿ تػا ػازت إلػػه
السػػركرة"(ِٓ) ،كذلػػؾ عنػػد ا ػػت اد الطػػاهر ػػالن س للكسػػكء ،كإلاػػكؿ ػ نتا ػػه الل ػػع علػػى أهػػؿ التدإلنػػع" :نػػؿ ػ ء ن ػرد أنلػػه
كا نتفاع ه على ك ه تف الك كد

نتػاب ابـ لإلتػاـ ال ػػا

راؤد ك إل ه تنركد ،كنؿ

ء

وس ا نتفاع ه

ػوس إل ػه(ِٔ).

انػب ذلػؾ ن ػد ػ

أيػك ن نوػتطإلأ توػتإلتما "نلإلػات" اعت ػػار ػداإلتما ػ "نػػؿ " .إسػا ع إلػػى قاعػدة امإلػع تػػدؿ علػى روػػكخ
(ِٕ)

نرة الت لإلؿ كالتويإلؿ عند ابكلإلف ،تنمػاو قاعػدة "ابعظػـ إذا وػاط عػف النػاس وػاط تػا هػك أيػغر تنػه"

عف ا نراد كالنفر ،كتنما .قاعدة "إذا ساؽ ابتر اتوأ" الت نالما الزرن

التنثكر

لذلؾ ،ن د أف عتلإلع ا وتد ؿ كالل إلع الاكاعد الفامإلع عند ا تاـ ال ا

الاكاعد(ِٖ).

ػ ت ػرض لدإلثػه

على النلك اآلت :

ُ -إذا نانت الااعدة الفامإلع توتندة إلى نص رع تف الارآف أك الونع انه ناف إلوتدؿ ما ك توتن ط ابلناـ كإللػزـ
ػ ؼ إلمػػا ػإلف الفامػػاءو بنمػػا تػػف أهػػـ تيػػادر

مػػا الاسػػاءو بنمػػا أدلػػع ػػرعإلع ق ػػؿ أف تنػػكف قكاعػػد امإلػػع ،كهػػذد توػػالع
الت ػرإلأ نتػػا ػػاء ػ قكلػػه ت ػػالىَ :ال تَةأْ إللإوا أَمةةوالَ إلم ب ْية َن إلم ِبا ْلب ِ
اطة ِةل[النوػػاء ،]ِٗ :مػػذا ا تػػاـ ال ػػا
َْ ْ َ ْ َ

إلوػػتدؿ اللػػدإلث كقػػكؿ

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1441 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الروػػكؿ « :ال ػراج السػػتاف»(ِٗ) علػػى ػكاز إر ػػاع ال ادتػػع إذا ظمػػر إلمػػا ال إلػػب لإلػػث ذنػػر ذلػػؾ ػ نتػػاب ابـ لإلػػث قػػاؿ
ال ػػا -رلتػػه اهلل " :-ةكاذا ا ػػترل الر ػػؿ ال ارإلػػع ثإل ػػا ويػػا ما ،ثػػـ ظمػػر تنمػػا علػػى عإلػػب ،نػػاف عنػػد ال ػػا أ نػػاف لػػه ردهػػاو بف
(َّ)
الكطء إلنايما ػإل ا ةكانتػا ردهػا تثػؿ اللػاؿ التػ أ ػذها مػا ،ةكاذا قسػى روػكؿ اهلل  ػال راج السػتاف ك أرإلنػا ال دتػع نػذلؾ"

ناف تثؿ تلؾ الاكاعد ه

داإلع نيكص رعإلع كه تيدر ت رإلأ توتن ط ابلناـ تنما ،كهذا تكقؼ أهؿ ال لـ نا ع.

ِ -إذا لـ تنف الااعدة الفامإلع نيا رعإلا كلننما توتن طع تف نيػكص ػرعإلع عػدة أك إ تػاع إل تػؿ علػى ا وػتد ؿ
ما كاللنـ ما ،نتا اء
الإلاإلف

أتثلع عدة اوتدؿ اكاعػد امإلػع توػتن طع تػف أدلػع تثػؿ :الااعػدة الفامإلػع الت ػمكرة " تػا ث ػت

رلته اهلل " :-ةكاذا ناف لر ػؿ زك ػع ،كا ػف تنمػا ،كنػاف لزك تػه أخ ت ار ػكا إلػىإلرتفأ إ الإلاإلف قاؿ ال ا
تيػػادقكا علػػى أف الزك ػػع كا ػػف قػػد تاتػػا ،كتػػداعإلا اػػاؿ ابخ :تػػات ا ػػف ثػػـ تاتػػت ابـ ػ تإل ػراث لمػػا تػػأ

الااس ػ

تإلراثما ثـ تات ا ن

زك ما ،كقاؿ الزكج ؿ تاتت الترأة ولرز ا ن ت

لؽ لؾ

تإل ارثػه ،ك إلنػع إلنمتػا ػالاكؿ

قػػكؿ ابخ تػػأ إلتإلنػػهو بنػػه اآلف قػػا ـ ،كأ تػػه تإلتػػع مػػك كارث ،كعلػػى الػػذم إلػػدع أنػػه تل ػػكب ال إلنػػع ،ك أد ػػأ الإلاػػإلف إ
إلاإلف اف ناف ا نما ترؾ تا

ااؿ ابخ آ ذ ليت تف تاؿ أ ت تف تإلراثما تف ا نما ناف ابخ

التػػدع تػػف ق ػػؿ أنػػه إلرإلػػد أ ػػذ ػ ء قػػد إلتنػػف أف

ذلؾ التكسأ هك

إلنػػكف نتػػا قػػاؿ نتػػا لػػـ أد ػػأ أنػػه كارثو بنػػه إلاػػإلف ظػػف أف ا ػػف
(ُّ)

ل ه نذلؾ لـ أكرثه تف ا فو بف ابب إلاإلف ،كهػك ظػف ،كعلػى ابب الإلتػإلف ،كعلػى ابخ ال إلنػع"
اهلل -أنه اوتدؿ وف الذم إلدع أنه تل كب علإله ال إلنع كقاؿ ت ل ك اد أ الإلاإلف إ
عدة نيكص أذنر تنما على وإل ؿ التثاؿ

ػإلف لنػا -رلتػه

إلاإلف .كهذد الااعدة توتن طع تف

اللير قكؿ الروكؿ « :إذا ؾ ألدنـ ػ يػ ته لػـ إلػدر نػـ يػلى؟

ث ثا أـ أر ا؟ لإلطرح ال ؾ كلإل ف على تا اوتإلاف ثـ إلوػ د وػ دتإلف ق ػؿ أف إلوػلـ ػاف نػاف يػلى توػا ػف ف لػه يػ ته
ةكاف ناف يلى إتتاتا بر أ نانت ترغإلتا لل إلطاف»(ِّ).
قاعػدة "إذا سػاؽ ابتػر اتوػأ" التػ نالمػا الزرن ػ ػ التنثػكر ػ الاكاعػد(ّّ) كأف
كنتا كرد عف ا تاـ ال ا
ِ
الص َةال ِة إِ ْن ِخ ْفةتإ ْم أَ ْن َي ْفِتة َن إل إم
ص إةروا ِم َةن ِ
ةاح أ ْ
أيؿ هذد الااعػدة قكلػه ت ػالى َ  :لوِا َذا َ
س َعلَ ْةي إل ْم إج َن ْ
َن تَ ْق إ
ض َةرْبتإ ْم فةي ْاأل َْر ِ َفلَ ْةي َ
ين َلفَةةروا إِ ِن ا ْل َلة ِ
ِِ
ين َلةةا إنوا لَ إلة ْةم َعة إةدوا إمِبينةةا[النوػػاء ،]َُُ :إلنػػكف ت نػػى الااعػػدة أنػػه إذا ليػػلت سػػركرة ل ػ ص أك
ةاف ِر َ
الةةذ َ إ
تاعػػع أك ظمػػرت ت ػػاع غإلػػر ت تػػادة ػػاف التنػػالإلؼ ت فػػؼ علإلػػه كإلتوػػأ الت ػػاؿ(ّْ) .كاوت ػػمد ا تػػاـ مػػا ػ ث ػ ث ت ػرات

ألدها :إلتا إذا ادت الترأة كلإلمػا ػ وػفر كلػت أترهػا ر ػ إل ػكز قػاؿ إلػكنس الػت لػه :نإلػؼ هػذا؟ قػاؿ :إذا سػاؽ ابتػر
(ّٓ)

اتوػػأ .كالثانإلػع :ػ أكانػ ال ػػزؼ الت تكلػػع الوػػر إلف
ال لػػر ػ

أإل ػػكز الكسػػكء تنمػػا؟ اػػاؿ :إذا سػػاؽ ابتػػر اتوػػأ لنػػاد ػ

ػػاب اليػ ة الن اوػػع كإلؤ ػػذ تػػف هػػذد ال ػػارة أف تػػف ك ػػد غإلرهػػا تػػف ابكانػ الطػػاهرة

كتف لـ إل د غإلرها از له اوت تالما لللا ع نوكان الذهب كالفسع إل كز اوت تالما عند اللا ع.
كالثالثع :إذا الذ اب إل لس على غا ط ثـ إلاأ على الثكب ،ااؿ :إف ناف

ساؽ اتوأ(ّٔ).

إل ػػكز لػػه اوػػت تالما

طإلرانه تا إل ػؼ ر ػ د ،ةكا

ال ػ ء إذا

املطلب الجالح :تطْر الكْاعد الفكَٔة يف املذٍب الشافعٕ ّرسْخَاّ .فُٔ فزعاٌ:
الفرع األول :تطور القواعد الفقيية في المذىب الشافعي.
تتا

ؾ إله ،أف تارإلخ الااعدة الفامإلع

التذهب ال ا

ترت وطكارها الث ثع تف ترللع الن كء كالتنكإلف كطكر
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تارإلخ الااعدة الفامإلع لػذلؾ اننػا نػرل أف ال ػذكر ابكلػى للااعػدة الفامإلػع ػدأت تػف النيػكص

النتك كالتدكإلف إلى طكر الروكخ

ال ػػرعإلع الت ػ نالػػت تػػف ابلادإلػػث اػػد أعطػ

كاتػػأ النلػػـ كتػػف الت لػػكـ أف الوػػنع الن كإلػػع التيػػدر الثػػان للت ػرإلأ ػػد الا ػرآف
(ّٕ)

النرإلـ كتف على ذلؾ ابتثلع قكؿ الروكؿ « :ال راج الستاف»

كقكله «كال تاء ي ريلما ي ار»(ّٖ).

ناف هنا تف أكؿ الذإلف عتلكا على تووإلس هػذا ال لػـ هػك ا تػاـ ال ػا
ؿ توا ؿ امإلع ك إلػاف اللنػـ ال ػرع

تتفرقع تف

عػػف قكاعػػد امإلػػع تتفرقػػع ػ
تلرـ

إلمػا كلػـ إلنػف إل ػرؼ علػـ الاكاعػد الفامإلػع

ت نى

ػنله اللػال  ،ةكانتػا نانػت ع ػارة

طػػكف النتػػب نتػػا نتػػاب ابـ ،كتػػف ابتثلػػع علػػى تلػػؾ الاكاعػػد التتفرقػػع" :إل ػػكز ػ السػػركرة تػػا

غإلرها"(ّٗ) هذد الااعدة لفظ آ ر" :إل اح

إل كز

يػالب التػذهب ،لاػد نالػت عنػه قكاعػد امإلػع

إللؿ إ

السركرات تا

غإلػر السػركرات"(َْ) كقاعػدة" نػؿ تػا ألػؿ تػف

إل اح

ذلؾ الت نػى ايػع ػاذا ازإلػؿ ذلػؾ الت نػى عػاد إلػى أيػؿ التلػرإلـ"(ُْ) كقاعػدة" اللا ػع

بلػػد أف إلو ػػذ تػػاؿ غإل ػرد"(ِْ) كقاعػػدة " اد ػػأ الإلا ػإلف إ

ػػالإلاإلف"(ّْ) "تػػف عػػرؼ

ػ ء مػػك علإلػػه لتػػى تاػػكـ إلنػػع

تلػؽ
(ْْ)

ػػه"

كقاعػدة " تتنػػأ اللاػكؽ ػػالظنكف ،ك تتلػػؾ مػا"(ْٓ) "ك إلنوػػب إلػى وػػانت قػػكؿ قا ػؿ ك عتػػؿ عاتػؿ إنتػػا إلنوػػب إلػى نػػؿ قكلػػه

كعتلػػه"(ْٔ) كنتػػا كرد عػػف ا تػػاـ ال ػػا
الاكاعػػد التػ نالػػت عػػف ا تػػاـ ال ػػا

قاعػػدة "إذا سػػاؽ ابتػػر اتوػػأ" التػ نالمػػا الزرن ػ

التذهب ال ا

ػ التنثػػكر ػ الاكاعػػد

أيػػل ت ت ػػد ل ػػر أوػػاس ل لػػـ الاكاعػػد الفامإلػػع ،كلػػذلؾ ك ػػدنا أف التػػذهب ال ػػا

التذاهب الت ا تمرت لـ الاكاعد الفامإلع إلتػا ػد كنػاف ال يػر الػذه
الذإلف رعكا

(ْٕ)

مػػذد
تػػف

ل لػـ الاكاعػد الفامإلػع ػ الاػرف الثػاتف لػه تػف امػاء

ذلؾ إلتنننا أف نطلؽ على هذد الترللع ترللع التووإلس للاكاعد الفامإلع

التذهب ال ا

.

الفرع الثاني :مرحلة نمو ورسوخ القواعد الفقيية في المذىب الشافعي.
إلتنننػػا الاػػكؿ :أف ترللػػع النتػػك كالروػػكخ ػ تػػارإلخ الاكاعػػد الفامإلػػع ػ التػػذهب ال ػػا
كن لظ أف هناؾ ترة اناطاع داتت تا إلاارب أر أ ت ع عاـ ،كهػذا ا ناطػاع
نانت مكد تتفرقػع ػ

طػكف النتػب كلػـ تنػف ػارزة

إل نػ أنػه لػإلس هنػاؾ مػكد ػ علػـ الاكاعػد ػؿ

ػنلما اللػال ن لػـ توػتاؿ نتػا ػاهدناها عنػد ا تػاـ ال ػا

ثناإلا التنلـ ما عف توا ؿ امإلع أك نالما اماء التػذهب نا تػاـ التزنػ
ال ا

قػػد ػػدأت ػ الاػػرف الوػػادس،
نػاف إلػذنرد

ػ نتػا أ ت تيػر التزنػ  ،اػد ا تيػر اػه ا تػاـ

كناؿ عنه الفاه كتف ػ ؿ الناػؿ ذنػر ػض الاكاعػد التػ نالػت عػف ا تػاـ تثػؿ "(قػاؿ) :كنػؿ تػا أك ػب الكسػكء مػك

ال تػػد كالوػػمك وػكاء (قػػاؿ) :كتػػف اوػتإلاف الطمػػر ،ثػػـ ػػؾ ػ اللػػدث أك اوػتإلاف اللػػدث ،ثػػـ ػػؾ ػ الطمػػر ػ إلػػزكؿ الإلاػإلف

ال ػػؾ"(ْٖ) كق ػػد ت ػػك

ا ت ػػاـ التزنػ ػ

(ْٖٓق) الػػذم ناػػؿ اػػه ا تػػاـ ال ػػا
الاكاعد الفامإلع دكف ا
إل كب اب

ػػد ا ت ػػاـ ال ػػا

و ػتإلف ع ػػاـ أم :ػ ػ ع ػػاـ (ِْٔق) كه ػػذا ا ت ػػاـ ال إلماػ ػ التت ػػك ى

تػػف ػ ؿ نتا ػػه "ت رقػػع الوػػنف كابثػػار" ال ػكاردة عػػف ا تػػاـ ال ػػا

ارة لما على ك ه الت يإلصو بنه لـ إلنف إل رؼ

الااعدة الت مكرة إلاكؿ " - :اب

 ،اػػد نػػاف إلػػكرد

تلؾ اللا ع ن لـ توتاؿ نتػا هػك علإلػه اآلف ،نػراد

إلزكؿ الإلاإلف ال ؾ"

أ رنا أ ػك نػر ألتػد ػف اللوػف ،ػ آ ػرإلف ،قػالكا :لػدثنا أ ػك ال ػاس ،قػاؿ :أ رنػا الرإلػأ ،قػاؿ :أ رنػا ال ػا

 ،قػاؿ:

أ رنػا وػفإلاف ،قػاؿ :لػػدثنا الزهػػرم ،قػاؿ :أ رنػ ع ػػاد ػف تتػإلـ عػػف عتػه :ع ػػد اهلل ػػف زإلػد ،قػػاؿ :ػػن إلػى الن ػ  ،الر ػػؿ
إل إلػػؿ إلإلػػه ال ػ ء ػ الي ػ ة ،اػػاؿ:
الااعدة الت كردت

إلنفتػػؿ لتػػى إلوػػتأ يػػكتا أك إل ػػد رإللػػا(ْٗ) .كهػػذا ا تػػاـ ال إلما ػ إلػػكرد قاعػػدة ػ إله

نتب الاكاعد "تا لرـ اوت تاله لرـ ات اذد ""كقاعدة " تا لػرـ أ ػذد لػرـ إعطػاؤد"(َٓ) إلكردهػا تلػت ػاب

"تا لرـ أنله ك ر ه لرـ ثتنه".
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أ رنا أ ك إولاؽ قاؿ :أ رنا أ ك النسر قاؿ :أ رنا أ ك

قػاؿ :أ رنػا

فر قاؿ :لدثنا التزنػ قػاؿ :لػدثنا ال ػا

وفإلاف ،عف عترك ف دإلنار ،عف طاكس ،عف ا ف ع اس قاؿ :لغ عتر أف وترة اع ترا ،ااؿ :قاتؿ اهلل وترة ،ألػـ إل لػـ
أف روػػكؿ اهلل  ق ػػاؿ" :ل ػػف اهلل الإلم ػػكدو لرت ػػت عل ػػإلمـ ال ػػلكـ أف إلونلكه ػػا اعكه ػػا ،كق ػػاؿ غإلػ ػرد:
أ ر اد

تلكه ػػا اعكه ػػا"(ُٓ).

اليلإلق تف لدإلث وفإلاف ،كنذلؾ ال إلرازم مك تػف أعػ ـ امػاء ال ػا إلع اػد نػاف إلػكرد الاكاعػد ػ

إلف ثناإلا الن ـ الذم إلػتنلـ إلػه ،ااعػدة تػث "ابيػؿ ػ ا سػاع التلػرإلـ"(ِٓ) كردت عنػه

ا سػػاع ػ قكلػػه :نػ ػ "أنػػه ي ػرإلق بف التو إلػػد كالتل ػرإلـ ػ غإلػػر ا سػػاع
ت لػػكـ أف ا تػػاـ أ ػػك إوػػلاؽ إ ػراهإلـ ػػف عل ػ

ػػف إلكوػػؼ ال ػػإلرازم تػػك

التتػػك ى (َْٖٕق) نػػاف إلػػتنلـ كإلػػذنر الاكاعػػد دكف ا
التثاؿ إلاكؿ ا تاـ ال كإلن - :
قاؿ إل

ػػالكقؼ لن ػـ علإلػػه"(ّٓ) كنتػػا هػػك

ػ وػػنع ْٕٔق ،كنػػذلؾ ابتػػر لإلتػػاـ ال ػكإلن

طإلف ال كارع  -إذا غلب على الظف ا ت طيه الن اوع.

ٌد لمـ تف ا نت ػار ػ لػكا مـو كقػد

عػػف دـ الى ارغإلػػث كالىثىػرات"

ػنؿ غإلػر ت ا ػر كلنػـ تلػرإلـ

ػػارة إلإلمػا ،كلنػػف نػػاف إلػػدلؿ مػػا علػػى التوػػالع التػػذنكرة ،لػػى وػ إلؿ

 :لك اوتإلانا ن اوع طإلف ال كارع ،ػ
(ْٓ)

إلنػػكف إ

تػؿ تػف

ػ ؼ ػ ال فػك عػف الالإلػؿ الػذم إلللػؽ ثإلػاب الطػارقإلفو ػاف النػاس

إلتلػؾ نثإلػر تػنمـ إ تػا إلنتوػ كف ػه ،لػك نلفػكا الغوػؿ ،لغل ػت الت ػاع ،كنػذلؾ عفى ٍكنػا

اػػد عفػػا عػػف ن اوػػع الط ػإلفو بف ػ تلػػرزد ت ػػاع كالت ػػاع هنػػا ل ػػت التإلو ػإلر كهػػك ال فػػك عػػف

الن اوات الت الطع للطإلف .كذنر عف دكر ال ادة كال رؼ

(ٓٓ)

الااعدة الت مكرة "ال ادة تلنتع"

عتػت ال ػادة ونػه إلػوت
كتتى إلستف اكله" :كأتا لطب التو إلر ،ػاف ٌ

كدكرهػا ػ ابلنػاـ ال ػرعإلع

ػه التوػتو ر ،مػك إل ػرم علػى لنػـ ال ػرؼ ،ةكاف نانػت

ػػه التلتػػزـ ،فإلػػه ا ػػت ؼ ػإلف ابيػػلاب .الػػذم ذهػػب إلإلػػه الااسػ كالتلااػػكف أف ال ػػادة

ال ػػادة تطػػردةن ػ أف اللطػػب إلػػوت
تل ٌنت ػعه ػ ذلػػؾ ،كقػػد التػػزـ اب إلػػر تلي ػإلؿ ال ػػز ،لإلػػه التو ػ ب إلإلػػه"(ٔٓ) .كنػػذلؾ ابتػػر النو ػ ع لإلتػػاـ الغ ازل ػ

ػ نتا ػػه
(ٕٓ)

"التوتيػػفى" نػػاف إلػػكرد الاكاعػػد ػ ثناإلػػا ن تػػه عػػف التوػػا ؿ الفامإلػػع كتثػػاؿ ذلػػؾ " :ػ قاعػػدة "الت ػػاع ت لػػب التإلو ػإلر"
ذنرها

اػػد

ثناإلا ن ته اػاؿ " :إل ػب علػى اللػا ض قسػاء اليػ ة دكف اليػكـ لتػا ػ قسػاء اليػ ة تػف اللػرج وػ ب نثػرة

اليػ ة ،كهػػذا قػػد ظمػػر تػوثإلر نوػػهو بف ل ػػنس الت ػػاع تػػوثإل ار ػ الت فإلػػؼ" كن تػػه ػ ت ػف الااعػػدة الوػػا اع ،كا تػػاـ الغ ازلػ

تتػك ى ػ عػاـَٓٓق(ٖٓ) .كنػذلؾ أكرد قاعػدك الإلاػإلف
ت رض ن ته لإلث قاؿ" :إلاإلف الطمارة

إلػزكؿ ال ػؾ ػ نتا ػه الكوػإلط لإلػث قػاؿ" :الإلاػإلف

إلر أ ال ػؾ ك إلاػإلف اللػدث إلر ػأ

(ٗٓ)

إلر ػأ ال ػؾ"

ػؾ الطمػارة لاكلػه -علإلػه اليػ ة كالوػ ـ:-

إف ال ػإلطاف لإلػػوت ألػػدنـ كهػػك ػ يػ ته إلػػنفخ ػإلف ألإلتإلػػه كإلاػكؿ " :ػ إلنيػػر ف لتػػى إلوػػتأ يػػكتا أك إل ػػـ رإللػػا"(َٔ) ألػػدثت
كنذلؾ أكرد

ت رض ن ته قاعدة "ابيؿ ػراءة الذتػع"(ُٔ) أثنػاء لدإلثػه اكلػه" :ثػـ تمتػا ادعػى نايػاف اليػن ع ػالاكؿ قػكؿ

ال ػػا أو بف ابيػػؿ عػػدـ اوػتإلفاء النتػػاؿ ػػاف للػػؼ طالػػب الت ػػترم ،كهػػؿ إلطالػػب السػػاتف ت ػػرد للفػػه دكف إلنػػع إلاإلتمػػا علػػى
الناياف إله ك ماف كك ه التنأ أف ابيؿ

لاه ال راءة

إلنتمض إلتإلنه ل ع علإله"(ِٔ).

(ّٔ)

كهذا أإلسا ا تػاـ الافػاؿ تػف امػاء ال ػا إلع إلػكرد ت نػى الااعػدة الت ػمكر "ال ػادة تلنتػع"

اكلػه" :إف نوػ رن ػع

تف رن ات الي ة كذنرها د الو ـو اف لـ إلتطاكؿ الفيؿ أتى ما ك نى علػى يػ ته ةكاف تطػاكؿ الفيػؿ اوػتونفما ك ػ
لػػد التطػػاكؿ أك ػػه ألػػدها :قػػاؿ أ ػػك إوػػلاؽ :إف تسػػى قػػدر رن ػػع مػػك تطػػاكؿ كقػػد نػػص علإلػػه ال ػػا
ال كإلط  ،كالثان  :أنه إلر أ إله إلى ال رؼ كال ادة اف تسى تػا إل ػد تطػاك اوػتونؼ ةكاف تسػى تػا

كقد تك

ا تاـ الافاؿ

-رلتػػه اهلل -ػ

(ْٔ)

إل ػد تطػاك نػى"

عاـ (َٕٓق).

كإلتنف أف إلااؿ :إنما طكإلت

ل ع التارإلخ أك سإل ت إتا و ب اللركب أك نالت ض الت طكطات الت ناف إلما
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علػػـ الاكاعػػد إلػػى الػ د الت ػ غػػزت ػ د التوػػلتإلف ػػوكؿ تػػف دكف كناػػؿ لنػػا ػ التػػذهب ال ػػا
تلتد ف إ ارهإلـ ال ا رت الوملن ألؼ نتا ا نكاف" :الاكاعد

ػ الاػػرف الوػػا أ هػػك ا تػػاـ

ركع ال ا إلع" ثـ ػاء تػف ػدد ا تػاـ عػز الػدإلف ا ػف ع ػد

الو ـ اػد ألػؼ نتا ػان ذاع يػإلته لػـ الاكاعػد الفامإلػع نػكاف" :قكاعػد ابلنػاـ ػ تيػالق ابنػاـ"(ٓٔ) كقػد رد ا تػاـ نػؿ الاكاعػد
الفامإلػػع إلػػى قاعػػدة درء التفاوػػد ك لػػب التيػػالق كألػػؼ أإلسػػا نتا ػػا ن ػكاف" :الفكا ػػد ػ ا تيػػار التاايػػد "التوػػتى " الاكاعػػد

اليػػغرل"(ٔٔ) ثػػـ ػػاء ال يػػر الػػذه

ل لػػـ الاكاعػػد الفامإلػػع كقػػد ػػرز ػ تلػػؾ اللا ػػع امػػاء التػػذهب ال ػػا

نػػاف أكلمػػـ ا ػػف
ػاءت ػدد مػذا

الكنإلؿ ألؼ نتاب اب اد كالنظا ر كناف ذلؾ الارف الثاتف الم ػرم ،كيإل ػد نتا ػه دلػإل كتكط ػان للنتػب التػ
(ٕٔ)
ػذهب ػ سػ ط قكاعػد التػذهب"
ا وـ ننتاب ا ونكم كا ف الو ن كالوإلكط
الت ى
كتف ثـ اء ال ػ ػ نتا ػه "الت تػكع ي

كقػد عنػ ا تػاـ الاكاعػػد الفامإلػػع كت رإلفمػا

كوػػرد الاكاعػػد ت تػدأ الاكاعػػد الن ػرل(ٖٔ) كتػػف ثػػـ ػاء تػػف ػػدد ا تػاـ الوػ ن

ػ

نتا ه "اب اد كالنظػا ر" الػذم أثنػى علػى أهتإلػع الفاػه كأهتإلػع الاكاعػد الفامإلػع ،كلاػد أثنػى أإلسػان علػى نتػاب الاكاعػد لل ػز ػف ع ػد
الو ـ دأ -رلته اهلل -الن ـ عف الاكاعد الفامإلع ال توع الن رل كتػف ثػـ الاكاعػد ال اتػع كتػف ثػـ الاكاعػد ال ايػع(ٗٔ) ،كتػ د

تف د ذلؾ الزرن ػ

ػ نتا ػه "التنثػكر ػ الاكاعػد" كقػد ألػؼ نتا ػه -رلتػه اهلل -ككسػأ الاكاعػد علػى ابلػرؼو لتػى إلوػمؿ
(َٕ)

علػػى الاػػارئ الر ػػكع لتػرادد تنمػػا

زتػػف ثػػـ ػػاء تػػف ػػدد ا ػػف التلاػػف ػ

داإلػػع الاػػرف التاوػػأ ػ نتا ػػه قكاعػػد ا ػػف التلاػػف أك

"اب اد كالنظػا ر" ػ قكاعػد الفاػه لإلػث ألػؼ نتا ػه ك رتػب ا ػف التلاػف الاكاعػد الفامإلػع علػى لوػب اب ػكاب الفامإلػع كسػتف نػؿ
ػػاب تػػف أ كا ػػه نػػؿ تػػا تسػػتنته تػػف الاكاعػػد كالفكا ػػد الفامإلػػع(ُٕ) ،تػػف ثػػـ ػػاء تػػف ػػدد ال لاإلن ػ

ػ نتا ػػه "الفكا ػػد ال وػػاـ علػػى

قكاعد ا ف ع ػد الوػ ـ " لاػد أت ػف النظػر ػ نتػاب الاكاعػد الن ػرل لل ػز ا ػف ع ػد الوػ ـ كدقػؽ ال ػارات التػ نالػت عػف ا تػاـ
ال ػػز ػف ع ػػد الوػ ـ كوػػلؾ توػػالؾ ػػتى تػػارة إل تػػؿ علػػى إثػراء ال ػػارة كزإلػػادة كا ػػدها أك تك إلػػه ال ػػارة تػرة أ ػػرل فكا ػػد دإلػػدة
كت ػػد هػػذد الترللػػع داإلػػع تػػارإلخ ترللػػع روػػكخ الاكاعػػد الفامإلػػع ػ التػػذهب ال ػػا
النظػػر ػ

لإلػػث أي ػ لت ال مػػكد تنيػ ع علػػى إعػػادة
(ِٕ)

مػػكد الوػػا اإلف كالتتل ػإلص كاوػػتدراؾ ال ػ ء الػػذم قػػد إلنػػكف ػػات التؤلػػؼ الػػذم و ػ اه

تدكإلف الاكاعد الفامإلع ت لغا عظإلتا

 .ثػػـ ػػاء الو ػإلكط ك لػػغ

الارف ال ا ر لإلف ػاء ا تػاـ الوػإلكط ك تػأ نتا ػه ال ظػإلـ اب ػ اد كالنظػا ر ػ قكاعػد
ػ كالوػ ن كالزرن ػ  ،كقػد رت ػه -رلتػه اهلل -علػى نتػب

ك ركع ال ا إلع ،توت ليػان إإلاهػا تػف أهػـ الاكاعػد التتنػاثرة عنػد ال

وػ ع ػػدءان الاكاعػػد الن ػػرل ال تػػس ،كتػػف ثػػـ قكاعػػد نلإلػػع إلت ػػرج علإلمػػا ،كتػػف ثػػـ الاكاعػػد الت تلػػؼ إلمػػا ،كتػػف ثػػـ ابلنػػاـ التػ

إلنثر تداكلما ،كتف ثـ

النظا ر كاب كاب ،كتف ثـ تا ا ترقت إلػه اب ػكاب التت ػا ه ،ك ػ ال ػاب الوػا أ :ػ نظػا ر ػتى(ّٕ).

مذد نانت لتلع تارإل إلع للترالؿ الت ترت ما الاكاعد الفامإلع

التذهب ال ا

.

املبحح الجاىٕ:

جَْد اإلماو الشافعٕ يف التأصٔل للكْاعد الفكَٔة الكربى ّما تفزع عيَا .وفيو أربعة مطالب:
املطلب األّل :جَْد اإلماو الشافعٕ يف الكْاعد الفكَٔة املتعلكة بالضزّرة ّما تفزع عيَا.
ناف لإلتاـ ال ا

-رلته اهلل -مكدا

الاكاعد الفامإلع التت لاع السركرة ،كتت لى كتظمر

القاعدة األول " :يجوز في الضرورة ما ال يجوز في غيرىا"(.)55
اد ذنرها ا تاـ ال ا

أثناء تلدثه عف رض ال ماد

الاكاعد اآلتإلع:

نتاب ال زإلع.

اجمللة األردىٔة يف الدراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1441 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55
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ماد الت رنإلف أف إل ػدأكا الػذإلف إللػكنمـ ،لاكلػه ت ػالى :قَ ِ
ةن
كه أف اهلل رض على التولتإلف
ين َيلإةوَن إل ْم ِم َ
ةاتلإوا الِ ِةذ َ
ا ْل إلفِ ِ
ار[التك ع ... ]ُِّ :اف ا تلؼ لاؿ ال دك ناف سمـ أننى تف ض ،أك أ كؼ تػف ػض لإل ػدأ ا تػاـ ال ػدك

اب كؼ ،أك ابننى ك وس أف إلف ؿ ،ةكاف نانت دارد أ د إف اء اهلل ت الى لتى تا إل اؼ تتف ػدأ ػه تتػا
غإلرد تثله كتنكف هذد تنزلع سركرةو بنه إل كز السركرة تا إل كز غإلرها"(ٕٓ).
ككردت هذد الااعدة لفظ آ ر" :إل اح
قػػاؿ ال ػػا
السركرات تا

السركرات تا

إل اح

إل ػاؼ تػف

غإلر السركرات"(ٕٔ).

" :كلػػك نػػاف ر ػػؿ ػ اللػػرب اػػر ر ػػؿ روػػه ر ػػكت أ إلنػػكف لػػه ػػوسو بف ذلػػؾ سػػركرة ،كقػػد إل ػػاح ػ
إل اح

غإلر السركرات"(ٕٕ).

ُ -معن مفردات القاعدة :كا الع

اللغع لفظػاف لت نػى كالػد" أيػؿ نلتػع إل ػاح هػ ( ػكح) ال ػاء كالػكاك كاللػاء أيػؿ

كالد ،كهك :وػ ع ال ػ ء ك ػركزد كظمػكرد ،ػال كح تػأ الػع كتػف هػذا ال ػاب إ الػع ال ػ ءو كذلػؾ أنػه لػإلس تلظػكر علإلػه،
وترد كاوأ غإلر تسإلؽ .ك[تف] الاإلاس اوت الكد(ٖٕ).

يجةةوز :هػػك تػػف ال ػكاز ،إلاػػاؿ :ػػاز التكسػػأ إل ػػكز ػػك از ك ػػؤك از ك ػكا انز :إذا وػػار إلػػه ك لفػػه ،ك ػػاز ال إلػػأ كغإلػرد تسػػى
كنفذ ،كأ ازد :إذا أتساد كأنفذد(ٕٗ).

الضرورة :تو كذة تف السرر ،كت نػاد :السػإلؽ كال ػدة ،كالسػركرة ك السػاركرة كالسػاركراء ت نػى كالسػراء :الزتانػع كالنايػاف
ابتكاؿ كابنفس ،كا سطرار :ا لتإلاج ل

ء ،كاسطر إلإله :ألك ه إلإله كأل ود اسطر(َٖ).

ِ -معن القاعدة :إف الااعدتإلف اللتإلف أكردهتا ال ا

السركرة ،انما ت إلق ارتناب التلظكر عنه

تلنـ ال ارتاف اللتاف نالتا عػف ا تػاـ ال ػا

أر ػػؽ كأس ػ ط كأنثػػر ترنإل ػ از

غإلر لالع السركرة.

وػاعدتا امػاء التػذهب الػذإلف ػاءكا تػف ػدد علػى يػإلاغع الااعػدة

ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
ق ر تإلته إ

(ُٖ)

ػػركا عنمػػا اػػكلمـ" - :السػػركرات ت ػإلق التلظػػكرات"

علإله رطا نتا ؿ الو ن " السركرات ت إلق التلظكرات
قاؿ ا تاـ ال ػا

ت إلناف لنـ كاز ارتناب التلظكر التنمػ عنػه ػرعا ػ لالػع
ػارة

كن ػػد أف ػػض امػػاء التػػذهب قػػد زاد
(ِٖ)

رط عدـ نايانما عنما"

.

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.

ػ نتػاب ابـ" :كأنػرد كطء الا ػر ،كال لػكس ،كا تنػاء علإلػه إ أف

وف إلطود ذلؾ تكسأ سركرة ور ك لإلن ذ أف إلو ه إف اء اهلل ت الى"(ّٖ).

إل ػد الر ػؿ الوػ إلؿ إلػى

القاعدة الثانية" :لةل مةا أحةل مةن محةرم فةي معنة ال يحةل إال فةي ذلةك المعنة خاصةة فةاذا زايةل ذلةك المعنة عةاد إلة أصةل
()55

التحريم"

ك

لفظ" :كتا از

السركرة دكف غإلرها ،لـ إل ز ،تا لـ إلنف سركرة تثله"(ٖٓ).

ُ -معن ة مفةةردات القاعةةدة :ازإلػػؿ كهػػك تف الػػع تػػف زكاؿ إلػػزكؿ زك  ،كال ػزاء كالػكاك كالػ ـ أيػػؿ كالػػد إلػػدؿ علػػى تنلػ
ال

ء عف تنانه كإلااؿ - :زاؿ تف تنانته كعنه إذا تلكؿ كانتاؿ(ٖٔ).

ِ -معن القاعدة :تي د هذد الااعدة تنتلع كت نإلع على الااعدة الت ق لما لإلث اءتو لت ػإلف اللنػـ ػزكاؿ ال ػذر كأنػه
إل كد لللنـ ابيل تف التلرإلـ أك التنأ زكا ؿ السركرة كاللا ع إلإله زتف اللػؿ تاإلػد اػاء ال ػذر ،ػاذا زاؿ ال ػذر زاؿ
اللؿ ت ه .نانت هذد الااعػدة أواوػان للاكاعػد التػ ذنرهػا امػاء التػذهب ،لإلػث يػإلغت هػذد الااعػدة

كأر ؽ تتا نانت علإله ،اد ع ركا عنما لفظ" :تا از ل ذر طؿ زكاله"(ٕٖ).

ػارة أدؽ كأسػ ط
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ّ-

التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف

"تث التإلتع التلرتع

ذنر ا تاـ ال ا

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.

ابيؿ التللع للتسطر اذا زالت السركرة عادت إلى أيؿ التلرإلـ"(ٖٖ).

القاعدة الثالثة" :ليس يحل بالحاجة محرم إال في الضرورات"(.)55
ء ،إلااؿ :ألكج الر ؿ إذا التاج كا تار ،كإلااؿ أإلسػا :لػاج

ُ -معن مفردات القاعدة :اللا ع كه ا تاار إلى ال
إللكج ت نى :التاج(َٗ).

كأتا اللا ع عند الفاماء كه اللالع الت توتدع تإلوإل انر كتومإل ن ب ؿ الليكؿ على التايكد كإلتنػف لإلنوػاف

ال إلش دكنما كلنف تأ لرج كت اع ،م دكف السركرة(ُٗ).
ِ -معن القاعدة:

ابيؿ السركرة ه

اط ت إلق التلظكر،

اءت الااعدةو لت إلف أف اللا ع

ت إلق التلرتات

كالتلظكرات التنم عنما رعا تالـ ت لغ در ع السركرة الت ت إلق التلظكر.
ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
قاؿ ال ا

" :كنؿ تا لـ إل ز أف إل تاع إ تث

أف إلاوـ ثتر ن ؿ
الر ػا ،كنػذلؾ

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.
نإلؿ إلدا إلد كزنا ػكزف ،الاوػـ إلػه نػال إلأ

تثؿ ،كنإل

رد رط ا ك إلا وا ك عنب نرـ ك لب لنطع

ون له ك غإلرد تتا الفسػؿ ػ

إل ػػترل سػه ػ ض ك إل ػادؿ سػه ػ ضو بف هػذا نلػػه ػ ت نػى ال ػراء قػاؿ كنػػذلؾ

تكسكعا ابرض اللزر لتى إلاتوتاد النإلؿ كالكزف

إل ػكز

سػه علػى ػض
إلاتوػتاف ط اتػػا

إل كز إله غإلػر ذلػؾ لػاؿ ،كلوػت أنظػر ػ ذلػؾ إلػى لا ػع ر ػؿ

إلى ثتر رطبو بن لك أ زته رط ا لللا ع أ زته إلا وا لللا ع ك ابرض لللا ػع كتػف التػاج إلػى قوػـ ػ ء لػـ إلللػؿ لػه
اللا ع تا

إللؿ له

السركرات تف كؼ تلؼ النفس ،وتػا غإلػر ذلػؾ ػ

أيله كلإلس إللؿ اللا ع تلرـ إ

أعلته إللؿ للا ع كاللا ع إله كغإلر اللا ع وكاء"(ِٗ).
القاعدة الرابعة" :الحاجة ال تحق ألحد أن يأخذ مال غيره"(.)55
ُ -معن ة مفةةردات القاعةةدة :تلػػؽ كهػػك تسػػارع ألػػؽ ابتػػر إللاػػه إلااقػػا - :إذا ألنتػػه كأث تػػه كيػػلله كيػػدقه ،كألػػؽ
ف  -قاؿ لاا كاللؽ ناإلض ال اطؿ كإلااؿ - :إللؽ علإلؾ أف تف ؿ نذا أم :إل ب ،كإللؽ لؾ أف تف ؿ نذا أم :إلوكغ(ْٗ).
ِ -معنة القاعةةدة :تػػدؿ هػػذد الااعػػدة علػػى تػػدل التػراـ لاػػكؽ الغإلػػر ػ ابتػكاؿ كاللفػػاظ علػػى تتتلنػػاتمـ ،كقػػد إلنػػت
الااعػدة أف اللا ػػع

ت ػػإلق بلػػد أف إلو ػػذ تػػاؿ ألػػد دكف لػػؽ ،لػػك أ ػػذد نػػاف آثتػػا كسػػاتنا

ا ثـ كتك ب الستاف .كقد ذنرت تثؿ هذد الااعد

ت لع ابلناـ ال دلإلع "ا سطرار

ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
قاؿ ا تاـ ال ا

ػ ؼ السػػركرة التػ تر ػػأ

إل طؿ لؽ الغإلر"(ٓٗ).

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.

" :لك أ دب أهؿ لد كهلنت تكا إلمـ لتى إل اؼ تلفمػـ كأهػؿ لػد آ ػر ت يػ كف

إل ز ناؿ يدقاتمـ عف إلرتمـ لتى إلوتغنكا،

إلناؿ

ء

ؿ لاكـ إلى غإلرهـ ألػكج تػنمـ و بف اللا ػع

إل ػاؼ علػإلمـ لػـ
تلػؽ بلػد أف

إلو ذ تاؿ غإلرد"(ٔٗ).
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املطلب الجاىٕ :جَْد اإلماو الشافعٕ يف قْاعد العنل بالٔكني ّطزح الشك ّما تفزع عيَا.
القاعدة األول  :ال أدفع اليقين إال باليقين"(.)55
ُ -معن مفردات القاعدة:
أدفع :ؿ تسارع تف د أ ال

ء إلد ه د ان أك نلاد كأزاله اكة ،كإلااؿ :د أ الاكؿ إذا ردد الل ع(ٖٗ).

اليقين :إلاكـ على ث ثع ألرؼ كه الإلاء كالااؼ كالنكف ،كتدؿ على ال لـ كزكاؿ ال ػؾ ،إلاػاؿ :إلاػف ال ػ ء إلػإلاف إلاإلنػا إذا

كسق كتلاؽ(ٗٗ).

اليقين في االصطالح :هك ا وتيلاب لتا تإلاف
تأ ال ؾ(ََُ).

التاسػ كهػك ابيػؿ كأطلػؽ علإلػه الإلاػإلف ت ػا از ك إلتيػكر ك ػكد الإلاػإلف

ِ -معن القاعةدة :كتػدؿ علػى أف ال ػ ء إذا ث ػت ػدلإلؿ قط ػ إلاإلنػ إلتػا إلفإلػد لنتػان ػرعإلان ػ يإلػزاؿ هػذا الإلاػإلف إ
إلاإلف تثله(َُُ) .كت د هذد الااعدة تف الاكاعد الفامإلػع الن ػرل التػ يػإلغت إلتػا ػد ػارة أ ػتؿ كأر ػؽ اػكلمـ" :الإلاػإلف
إلزكؿ ال ؾ" ك تف اماء التذهب الذم ذنر

كيؼ الااعدة لإلث قاؿ إلما الوإلكط " :اعلـ أف هذد الااعدة تد ؿ

تإلأ أ كاب الفاه ،كالتوا ؿ الت ر ع علإلما ت لغ ث ثع أر اع الفاه كأنثر"(َُِ).

ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
نكـ ك طر اله

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.
ء لـ إلدر أرؤإلا أـ لدإلث نفس مػك غإلػر نػا ـ لتػى إلوػتإلاف

قاؿ ال ا  " :ةكاذا ؾ الر ؿ
النكـ ،اف اوتإلاف الرؤإلا كلـ إلوتإلاف النكـ مك نا ـ كعلإله الكسكء ،كا لتإلاط
الرؤإلا كإلاإلف النكـ ةكاف قؿ  -الكسكء"(َُّ).

التوػولع ابكلػى نلمػا أف إلتكسػو ،كعلإلػه

القاعدة الثانية" :من عرف بشي فيو عليو حت تقوم بينة بخالفو"(.)665
ُ -معن مفردات القاعدة:
البينةة فةي اللغةة :انن ػاؼ ال ػ ء كسػكله ،كإلاػاؿ :ػاف ال ػ ء إل ػإلف إلانػا اتسػػق كانن ػؼ ،ك ػ ف أ ػإلف تػف ػ ف أم :أكسػػق

ن تا تنه(َُٓ).

أما في االصةطالح :مػك ل ػع تك ػب الػد أ ،ت يكيػع ال ػمكد كهػ ال ػمادة ال ادلػع التػ تؤإلػد يػدؽ دعػكل التػدع  .ك تػا
أف ال مادة تاإلد إلانا وتإلت إلنع كوتإلت ل ع و بف ال يـ إلتغلب ما على يته(َُٔ).
ِ -معن القاعدة :أم تف ناف على لاؿ

الزتف التاس  ،انه إللنـ دكاته على ذلػؾ اللػاؿو بنػه التتػإلاف ك إللنػـ

ػه تػا لػـ إلاػـ دلإلػؿ كاسػق علػػى اللػاؿ ال دإلػد .كنانػت هػذد الااعػدة أواوػػا للااعػدة الت ػمكرة ػ التػذهب ال ػا

ااء تا ناف على تا ناف"(َُٕ).

ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
قػػاؿ ال ػػا

"ابيػػؿ

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.

-رلتػػه اهلل" :-لػػك نػػاف ر ػػؿ إل ػػرؼ النيػ ارنإلع تػػات كتػػرؾ ا نػإلف ألػػدهتا توػػلـ ،كاآل ػػر نيػران

النيران أف أ اد تات ني ارنإلا ،كادعى التوػلـ أف أ ػاد أوػلـ ق ػؿ أف إلتػكت كقاتػت ال إلنػع أف

ػػادعى

كارث للتإلػت غإلرهتػا ،كلػـ ت ػمد
(َُٖ)

على إو ته ك نفرد غإلر النفر ابكؿ مك على ابيؿ ،كتإلراثه للنيران لتى إل لـ له إو ـ"

.
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القاعدة الثالثة" :ال تمنع الحقوق بال نون وال تملك بيا"(.)665
ُ -معن مفردات القاعدة.

الحقوق :تأ لؽ ،تف لؽ ابتر إللؽ لاا كلاه كلاكقا ةكاذا يق كث ت(َُُ).
الظنكف تػأ لنلتػع الظػف كهػ (ظػف) الظػاء كالنػكف أيػإلؿ يػلإلق إلػدؿ علػى ت نإلػإلف ت تلفػإلف :إلاػإلف ك ػؾ .وتػا الإلاػإلف
اػػكؿ الاا ػػؿ :ظننػػت ظنػػا ،أم :أإلانػػت .كابيػػؿ اآل ػػر :ال ػػؾ ،إلاػػاؿ :ظننػػت ال ػ ء ،إذا لػػـ تتإلانػػه ،كتػػف ذلػػؾ الظنػػع:

التمتع .كالظنإلف :التتمـ(ُُُ) .كالتراد

الااعدة هنا ابيؿ الثان هك ال ؾ.

ِ -معن القاعدة :هذد الااعدة تت لؽ

الفاه ا وػ ت كتفإلػد أف اللاػكؽ نانػت تالإلػع أك غإلػر

انب ألناـ ا وتلااؽ

تالإلػػع تتػػى ث ػػت اوػػتلااقما بلػػد ك ػػه تػػف ك ػػكد التتلػػؾ ال ػػرعإلع نال إلنػػع كال ػػمكد الثا تػػع إلاإلنػػا
الظف ،كتتى لـ تث ت ك ه تف ك كد ا وتلااؽ كالتتلؾ ال رع
ػػالإلاإلف .كقػػد ذنػػر الفامػػاء الااعػػدة

إلرتفػػأ إ

إلث ت ا لتتاؿ"(ُُِ).

"ا وتلااؽ

إلوتطإلأ أف إلتلنمػا ت ػرد الظػفو بف تػا ث ػت إلاإلنػا

ػػارة أك ػػز كأر ػػؽ ػػد ذلػػؾ نانػػت قاعػػدة ا تػػاـ ال ػػا

ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
قاؿ ال ا

انه

تتنػػأ هػػذد اللاػػكؽ ت ػػرد

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.

-رلته اهلل" :-إذا أراد التلتاط أف إل أر تف ستاف اللاطع كإلػد ما إلػى تػف اعتر مػا لإلف ػؿ ذلػؾ ػوتر

لانـ و بنه إف د ما غإلر أتر لانـ ثـ اء ر ؿ وقاـ علإله ال إلنع ستفو بف اللاكؽ

تتللؾ الظنكف(ُُّ).

القاعدة الرابعة" :وال ينسب إل سالت قول قائل وال عمل عامل إنما ينسب إل لل قولو وعملو"(.)665

ُ -معنة مفةةردات القاعةةدة :إلنوػػب تػػف (نوػػب) النػػكف كالوػإلف كال ػػاء نلتػػع كالػػدة قإلاوػػما اتيػػاؿ ػ ء
وت

تياله كل تياؿ ه .تاكؿ :نو ت أنوب .كهك نوإلب
(ُُٓ)

ك إلنكف

أواوػػا لمػػا كه ػ

.

ف .كتنه النوإلب

ػ ء .تنػػه النوػػب،

ال ر إلى التػرأة ،نونػه ذنػر إلتيػؿ مػاو

وػػانت :اوػػـ اعػػؿ تػػف وػػنت :ك(وػػنت) الو ػإلف كالنػػاؼ كالتػػاء إلػػدؿ علػػى ػ ؼ الن ػ ـ .تاػػكؿ :وػػنت إلوػػنت وػػنكتا،

كر ؿ ونإلت .كرتاد وناتع ،أم :تا أونته .كونت الغسب ،ت نى :ونف .كالونتع :تا أونت ه الي (ُُٔ).

ِ -معن القاعدة :الوػنكت التطلػؽ تػف ا نوػاف

إلػػى ال إلػػاف ،كلػػذا

إلنوػػب للوػػانت قػػكؿ

د لػع إلنػع إلػه ،تػا داـ قػاد ار علػى النػ ـ ك ػ غإلػر ت ػرض اللا ػع

ػػارة أ ػػرل أنػػه

إلاػػاؿ لوػػانت إنػػه قػػاؿ نػػذا اػػد إلنػػكف و ػ ب وػػنكته ال ػػكؼ أك

ال ػػركد أك عػػدـ ا نت ػػاد ،أك لنػػكف الوػػاتأ إل ػػرؼ أرإلػػه توػ اا أك لوػ ب إلتنػػأ ا نوػػاف تػػف التي ػرإلق ػػدـ الاػػكؿ هػػك التتػػإلاف

كد لػػع الوػػنكت ت ػػنكؾ إلمػػا تػػا لػػـ تػػدعتما قػ ار ف تر لػػع .كقػػد ناػػؿ ال ػػارة عػػف ا تػػاـ ال ػػا

إلنوب لوانت قكؿ" هذد ع ارة ال ا
إت ؼ

 ،كلمذا لػك وػنت عػف كطء أتتػه

ء تف تاله تأ الادرة على الد أ لـ إلواط ستانه،

ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :وونتف
قػاؿ ال ػػا

ؼ،

أإلسػػا الوػػإلكط

اكلػػه" :

إلوػاط التمػر قط ػا ،أك عػف قطػأ عسػك تنػه ،أك
ؼ تا لك أذف

سرب تثاؿ كالد على الااعدة.

ذلؾ(ُُٕ).

- :رلتػػه اهلل -ت ػػالى :ةكاذا ػػاع الر ػػؿ ثك ػػا لر ػؿ ،أك ادتػػا كالر ػػؿ الت إلػػأ ثك ػػه ،أك ادتػػه لاسػػر

ال إلأ لـ إلكنؿ ال ػا أ كلػـ إلنمػه عػف ال إلػأ كلػـ إلوػلته لػه رد ال إلػأ ك إلنػكف يػتته رسػا ػال إلأ ،إنتػا إلنػكف اليػتت رسػا

ال نر كأتا الر ؿ

(ُُٖ).

ثـ يإلغت الااعدة

ارة أدؽ كأر ؽ ذنرها الوإلكط

(ُُٗ)

نتا ه اب اد كالنظا ر ،لإلث قاؿ " :إلنوب للوانت قكؿ"

.
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املطلب الجالح :جَْد اإلماو الشافعٕ يف الكْاعد الفكَٔة املتعلكة بالتٔسري.
كنتا كرد عف ا تاـ ال ا

ُ -معن مفردات القاعدة:

ضاق :سإلؽ ناإلض الو ع ،ساؽ ال
ز(ُُِ).

التنثكر

قاعدة "إذا ساؽ ابتر اتوأ" الت نالما الزرن

الاكاعد(َُِ).

ء إلسإلؽ سإلاا كتسػإلؽ كإلاػاؿ :سػاؽ مػذا ابتػر ذرعػا ،إذا تنلػؼ أنثػر تتػا إلطإلػؽ

اتوأ تف الكوأ ،إلااؿ :كوأ الكاك كالوإلف كال إلف :نلتع تدؿ على

كالكوأ :الغنى .كاهلل الكاوأ أم :الغن (ُِِ).
ِ -معن القاعدة :إذا ليلت سركرة ل

ؼ السإلؽ كال ور .إلااؿ :كوأ ال ػ ء كاتوػأ.

ص أك تاعػع ،أك ظمػرت ت ػاع غإلػر ت تػادة أك طػرأت ظػركؼ اوػتثنا إلع

على التنلؼ ،اف التنالإلؼ ت فؼ علإله ،كإلتوأ الت اؿ أتاته ت اع الر ص كابلناـ الت ففػع التػ كردت ػ ال ػرإل ع

نػػالتإلتـ كالايػػر ػ اليػ ة كال تػػأ ػػإلف اليػ تإلف كارتنػػاب ػػض التلظػػكرات لإلنػراد أك للسػػركرة كهػػذد الااعػػدة تػػؤكؿ
إلػػى الااعػػدة ابواوػػإلع الن ػػرل "الت ػػاع ت لػػب التإلوػػإلر " ػػاف ع ػػارة ا تػػاـ ال ػػا
الن رل الت ا تمرت إلتا د كنالما عنه تف اماء التذهب الوإلكط كالزرن
ّ -التمثيل عل القاعدة عند اإلمام الشافعي :كقد ناؿ الزرن
كقد أ اب ما

ت ػد ابوػػاس الػػذم نإلػػت علإلػػه الااعػػدة

(ُِّ).

قكؿ ال ا

–رلته اهلل( :-إذا سػاؽ ابتػر اتوػأ)

ث ثع تكاسأ ك إله ابتثلع على الااعدة:

أحدىا :إلتا إذا ادت الترأة كلإلمػا ػ وػفر ،كلػت أترهػا ر ػ إل ػكز .قػاؿ إلػكنس ػف ع ػد ابعلػى :قلػت لػه :نإلػؼ هػذا؟
قاؿ :إذا ساؽ ابتر اتوأ.

أكان ال زؼ الت تكلع الور إلف؟ أإل كز الكسكء تنما؟ ااؿ :إذ ساؽ ابتر اتوأ لناد

الثاني:

الثالث :لنى ض راح الت تير أف ال ا
طإلرانه تا إل ؼ إله ر د ةكا

ال

 ،و ؿ عف الذ اب إل لس على غا ط ثـ إلاأ على الثكب ااؿ :إف نػاف ػ

ء إذا ساؽ اتوأ(ُِْ).

مذد الاكاعد الت نالت عف ا تاـ ال ا

ال ا

أيل ت ت د ل ر أوػاس ل لػـ الاكاعػد الفامإلػع ،كلػذلؾ ك ػدنا أف التػذهب

تف التذاهب الت ا تمرت لـ الاكاعد الفامإلع إلتا د كناف ال ير الذه

له تف اماء التػذهب ال ػا
التذهب ال ا

.

ال لر.

ل لـ الاكاعػد الفامإلػع ػ الاػرف الثػاتف

الػذإلف رعػكا ػ ذلػؾ ،إلتنننػا أف نطلػؽ علػى هػذد الترللػع ترللػع التووػإلس للاكاعػد الفامإلػع

املطلب الزابع :أثز الكْاعد الفكَٔة الــيت ىكلت عً اإلماو على تطْر الكْاعد الفكَٔة يف املذٍب.
إف التتت ػػأ لتػػارإلخ الااعػػدة الفامإلػػع كتراللمػػا إل ػػد أف امػػاء ال ػػا إلع نػػانكا تػػف أ ػػرز تػػف ألػػؼ كنتػػب ػ علػػـ الاكاعػػد
ك اب ص

الارف الثاتف الم رم الذم إل د ال ير الذه

الفف ،كل ؿ الو ب
ال ػا

ل لـ الاكاعد الفامإلع الذم تفكقت ػه عناإلػع ال ػا إلع

ػراز هػذا

ذلؾ هك تا أووه يػالب التػذهب -رلتػه اهلل -ػ هػذا ال لػـو لإلػث إنػه إلػرل التتت ػأ لتػنما ا تػاـ

إلػرل أنػه اوػت دـ كعتػؿ علػى ا وػتد ؿ الاكاعػد الفامإلػع ،كقػد رأإلنػا ذلػؾ ػ ثناإلػا هػذد الد اروػع الاكاعػد الفامإلػع التػ

نالت عف ا تاـ ال ا
تتا ناف له ابثر الن إلر

كنإلؼ أف امػاء التػذهب ناػؿ تلػؾ الاكاعػد الفامإلػع نتػا هػ أك زادكا علإلمػا كيػغكها يػإلغع أ ػرل
إثراء التذهب الاكاعد الفامإلع كتتإلز اماء ال ا إلع مذا ال لـ عف غإلرهـ تف التذاه ػب
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الفامإلع اب رل ،كوونتف هنا ورد أهـ تؤلفات ال ا إلع لنتب الاكاعد الفامإلع الت توثرت تنما إتاتمـ -رلته اهلل.-
ُ.

"الاكاعد

ِ.

"قكاعد ابلناـ

ّ.
ْ.
ٓ.

"الفكا د

ركع ال ا إلع "إ راهإلـ ال ر ات الوملن (ُّٔق).
تيالق ابناـ "الاكاعد الن رل" ،لإلتاـ عز الدإلف ف ع د الو ـ الولت (َٔٔق).

ا تيار التاايد" ،الاكاعد اليغرل لإلتاـ عز الدإلف ف ع د الو ـ الولت (َٔٔق).

"اب اد كالنظا ر" ،لإلتاـ ا ف الكنإلؿ ال ا
"الت تكع التذهب

(ُٕٔق).

قكاعد التذهب" ،ب

(ُٕٔق).

ال

ٔ.

"اب اد كالنظا ر" ،لتاج الدإلف ا ف الو ن (ُٕٕق).

ٕ.

"التنثكر

(ْٕٗق).

ٗ.

"الفكا د ال واـ على قكاعد ا ف ع د الو ـ" ،لإلتاـ وراج الدإلف ال لاإلن (َٖٓق).

ٖ.

الاكاعد" ،ل در الدإلف الزرن
الاكاعد الفامإلع

"نكاسر النظا ر"،

ف التلاف (َْٖق).

َُ" .الاكاعد" ،لتا الدإلف اللين (ِٖٗق).
ُُ" .ت تير قكاعد ال
ُِ" .ا

اة كالنظا ر" ،ل

ُّ" .الف ار د ال مإلع

ف ال طإلب الده ه (َّْٖق).

" ،كن ـ ابونكم

ؿ الدإلف الوإلكط (ُُٗق).

الاكاعد الفامإلع" ،ب

نر التمات اللوإلن ابهدؿ (َُّٓق).

ُْ" .الفكا د ال نإلع لا إلع التكاهب الونإلع رح الف ار د ال مإلع" ،لتلتد إلاوإلف ف عإلوى الفدان (َُُْق).
ُٓ" .إإلساح الاكاعد الفامإلع لط ب التدروع اليكلتإلع" ،ل د اهلل ف و إلد الل

(َُُْق).

ُٔ" .الفكا د ال لإلع ت تير الف ار د ال مإلع" ،لل إلخ لاإلؼ الن ماف.

نظاـ الاكاعد الفامإلع" ،لل إلخ تلتد يالق تكوى لوإلف.

ُٕ " .رح الف ار د ال مإلع

اخلامتة ّفَٔا أٍه اليتائج ّالتْصٔات.
النتائج.

تكيلت الدراوع لألتكر اآلتإلع:




إف الاكاعد الفامإلع نانت تك كدة تنذ ال يكر ابكلى ،كلنف لـ تنف ًعلتان توتا نتا ه علإله اآلف.

إف ا تػػاـ ال ػػا

نػػاف إلاػػكؿ ل إلػػع الاكاعػػد الفامإلػػع كاوػػتدؿ مػػا ػ نثإلػػر تػػف التوػػا ؿ ،نػػاف ذن ػرد للاكاعػػد الفامإلػػع

ع ارة عف رنإلزة ل لـ الاكاعد.
الاكاعد الفامإلع ناف لما دكر ن إلر

التووإلس لمذا ال لـ.



إف مكد ا تاـ ال ا



إف اماء التذهب قد نالكا تلؾ الاكاعد نتا ه أك ياغكها لفظ آ ر أك أسا كا علإلما.

التوصيات.


تكي الدراوع اف إلنػكف هنػاؾ عتػؿ تػاع أك تؤووػ لل لػث كالتناإلػب ػ نتػب ا تػاـ ال ػا
إلما تف قكاعد امإلع ،ك إلاف تدل مد ا تاـ

و وػت راج تػا كرد

التووإلس لمذا ال لـ.
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تكيػ الد اروػػع ال ػػالثإلف ا هتتػػاـ لػػـ الاكاعػػد الفامإلػػعو لتػػا لػػه تػػف أهتإلػػع ػ تكا مػػع توػػت دات ال يػػر كاللنػػـ علإلمػػا
تف



ؿ الااعدة الفامإلع.

تكي الدراوع زإلادة التكاد الد اروإلع

نلإلات ال رإل ع التت لاع الاكاعد الفامإلعو لتا للاكاعػد تػف أهتإلػع تػف مػـ كتط إلػؽ

تاايد ال رإل ع ا و تإلع ،كركح ا و ـ الوتلع.
اهلْامش.
(ُ) إلنظ ػػر :ا ػػف ل ػػر ،ال و ػػا ن ألت ػػد ػػف علػ ػ أ ػػك الفس ػػؿ ال ػػا

(ِٖٓهػ ػػ) ،تيةةةذيب التيةةةذيب ،دار الفن ػػر ،إل ػػركت( ،طُ)،

َُْْه ػػُْٖٗ/ـ ،جٗ ،صِّ .كالنػػككم ،أ ػػك زنرإلػػا تلإل ػ الػػدإلف إللإلػػى ػػف ػػرؼ( ،ت ٕٔٔه ػػ) ،تيةةذيب األسةةما واللغةةات،

تلاإلؽ :تنتب ال لكث كالدراوات ،دار الفنر ،إلركتُٗٗٔ ،ـ( ،طُ) ،جُ ،صْٓ .كالػرازم ،ع ػد الػرلتف ػف أ ػ لػاتـ تلتػد
ا ف إدرإلس أ ك تلتد التتإلت  ،الجرح والتعديل ،دار إلإلاء التراث ال ر  ،إلركت( ،طُ)ُُِٕ ،هػُِٗٓ/ـ ،جٕ ،صَُِ.

(ِ) إلنظر :ا ف ل ر ،ال وا ن ألتد ػف علػ أ ػك الفسػؿ ال ػا

(ِٖٓهػػ) ،تةوالي التةأنيس بمعةالي ابةن إدريةس البةن حجةر،

تلاإلؽ :ع د اهلل تلتد النندرم ،دار ا ف لزـ( ،طُ)ُِْٗ ،هػََِٖ/ـ ،جُ ،صْٗ.ُٓ-

(ّ) إلنظر :المرجع السابق ،صٖٗٗٗ-و كصَُٗ.
(ْ) إلنظر :ال نرم ،ع د الل

ف ألتد ف تلتد اللن ل َُِّ( ،هػَُٖٗ-هػ) ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،تلاإلؽ:

ع د الاادر ابرنؤكط ،كتلتكد ابرناؤكط ،دار ف نثإلر ،دت ؽَُْٔ ،هػ ،جِ ،صٗ.

(ٓ) إلنظر :ا ف ل ر ،ال وا ن  ،توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس البن حجر ،تر أ وا ؽ ،صَُٖ.
(ٔ) إلنظر :ال كزم ،تاؿ الدإلف أ ك الفرج ع د الرلتف ف عل

ف تلتد (ت ٕٗٓهػ) ،صفة الصفوة ،دار الت ر ع ،إلركت،

(طِ)ُّٗٗ ،هػُٕٗٗ/ـ ،تلاإلؽ :تلتكد ا كرم ،كتلتد ركاس قل م

 ،جِ ،صِِٓ .كإلنظر :ا ف ل ر ،ال وا ن ،

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس البن حجر تر أ وا ؽ ،صُٓٗ.ُٗٔ-
(ٕ) إلنظر :ا ف ل ر ،ال وا ن  ،توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس البن حجر ،تر أ وا ؽ ،صٖٗ.ٗٗ-
(ٖ) إلنظر :الو ن  ،تاج الدإلف ع د الكهاب ف تا الدإلف (ت ُٕٕق) ،طبقات الشافعية اللبرى ،تلاإلؽ :تلتكد تلتد الطنال ،
كع د الفتاح تلتد الللك ،ه ر للط اعع كالن ر كالتكزإلأ( ،طِ)ُُّْ ،ق ،جِ ،صٓٓ.

(ٗ) إلنظر :الو ن  ،طبقات الشافعية اللبرى ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صُٖٔ.
(َُ) إلنظر :ال ا

 ،تلتد ف إدرإلس ال ا

(ت َِْهػ) ،األم ،دار الت ر ع ،ل ناف  -إلركت( ،طِ)ُّٕٗ ،ـ ،أ رؼ على

ط اعته ك ا ر تيلإلله :تلتد زهرم الن ار ،جُ ،صٓ.

(ُُ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تلاإلؽ :ع داهلل عل الن إلر كآ ركف ،دار الت ارؼ ،الااهرة ،جِ ،صْٖٔٔ.
(ُِ) إلنظر :تلتد الن ار ،كآ ركف ،المعجم الوسيط ،تلاإلؽ :ت تأ اللغع ال ر إلع ،دار الدعكة ،جِ ،صْٖٕ .كالفإلركز آ ادم،
تلتد ف إل اكب النتاب ،القاموس المحيط ،صُُْٕ.

(ُّ) أ ر ه ال ارم نتاب (الكسكء) ،اب كسأ التاء عند ال

ء ،جُ ،صُْٗ ،رقـ اللدإلث (ُّْ).

(ُْ) إلنظر :القاموس المحيط ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صُُْٔ .والمعجم المحيط ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صُِٖ.
(ُٓ) إلنظر :الغزال  ،تلتد ف تلتد أ ك لاتد ،المستصف في علم األصول ،تلاإلؽ :تلتد ع د الو ـ ع د ال ا  ،دار النتب
ال لتإلع ،إلركت( ،طُ)ُُّْ ،هػ ،جُ ،صٖ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّساو الطٔطٕ
(ُٔ) إلنظر :ع د اللطإلؼ ،أ ك التنذر ع د اللؽ ع د اللطإلؼ ،مختصر القنديل في فقو الدليل( ،طُ)ُِْٔ ،هػََِٓ/ـ ،جُ،
صْٕ.

(ُٕ) إلنظر :لآلتدم ،اإلحلام في أصول األحلام ،تلاإلؽ :ال تع ال إلخ ع د الرزاؽ عفإلف
صُ .ٓ-كالزلإلل  ،كه ع ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،تلاإلؽ :ال غى ،كآ ركف ،الفاه التنم

(طْ) ،جُ ،صّّ.

دار الن ر الا س ،الرإلاض ،جُ،
 ،دار الفنر ،وكرإلَّع  -دت ؽ،

(ُٖ) إلنظر :الو ن  ،لإلتاـ تاج الدإلف ع د الكهاب ف عل ا ف ع د النا  ،األشباه والن ائر ،دار النتب ال لتإلع( ،طُ)ُُُْ ،هػ/
ُُٗٗـ ،جُ ،صُِ.

(ُٗ) إلنظر :اللتكم ،ألتد ف تلتد اللنف  ،الفرائد البيية في القواعد الفقيية ،دار الفنر ،دت ؽ( ،طُ) ،جُ ،صُُٔ.
كإلنظر :اليا كن  ،تلتد ف عل  ،األشباه والن ائر ،دار النتب ال لتإلع ،إلركت( ،طُ) ،صُّ.ُْ-

(َِ) إلنظر :الركن  ،تلتد ،قواعد الفقو اإلسالمي ،دار الفنر ،دت ؽ( ،طُ) ،جُ ،صَُٗ.
(ُِ) إلنظر :الزرقا ،تيطفى ،القواعد الفقيية ،دار الفنر( ،طُ) ،صّْ.

(ِِ) إلنظر :الندكم ،عل ألتد الندكم ،القواعد الفقيية ،دار الالـ ،دت ؽ( ،طُّ) ،صْٓ.

(ِّ) إلنظر :أ ك إلكوؼ ،إل اكب ف إ راهإلـ ف ل إلب ف و د ف ل تع ابنيارم (ت ُِٖهػ) ،الخراج ،تلاإلؽ :طه ع د الرؤكؼ
و د ،كو د لوف تلتد ،التنت ع ابزهرإلع للتراث ،جُ ،صُِٖ.

(ِْ) إلنظر :المرجع السابق ،جُ ،صَِٖ.

(ِٓ) إلنظر :ال إل ان  ،أ ك ع د اهلل تلتد ف اللوف ف رقد (ت ُٖٗهػ) ،األصل المعروف بالمبسوط ،تلاإلؽ :أ ك الك ا اب غان  ،إدارة
الارآف كال لكـ ا و تإلع  -نرات

 ،جّ ،صّْ.

(ِٔ) إلنظر :ال إل ان  ،أ ك ع د اهلل تلتد ف اللوف ف رقد (ت ُٖٗهػ) ،الحجة عل أىل المدينة ،تلاإلؽ :تمدم لوف النإل ن
الاادرم ،عالـ النتب ،إلركت( ،طّ)َُّْ ،هػ ،جِ ،صِٕٕ.

(ِٕ) إلنظر :ال ا

 ،أ ك ع د اهلل تلتد ف إدرإلس ف ال اس ف عثتاف ف ا أ ف ع د التطلب ف ع د تناؼ التطل

الار

التن (ت َِْهػ) ،األم ،دار الت ر ع ،إلركتَُُْ ،هػَُٗٗ/ـ ،جْ ،صْٔٗ.

(ِٖ) إلنظر :الزرن

 ،أ ك ع د اهلل در الدإلف تلتد ف ع د اهلل ف مادر (ت ْٕٗهػ) ،المنثور في القواعد الفقيية ،ك ازرة ابكقاؼ

النكإلتإلع( ،طِ)َُْٓ ،هػُٖٗٓ/ـ ،جُ ،صٖٓ.

(ِٗ) إلنظر :النوا  ،أ ك ع د الرلتف ألتد ف

إلب ف عل ال راوان ( ،ت َّّهػ) ،السنن الصغرى للنسائي ،تلاإلؽ :ع د

الفتاح أ ك غدة ،تنتب التط كعات ا و تإلع ،للب( ،طِ)َُْٔ ،هػُٖٗٔ/ـ ،عدد اب زاء ٖ( ٗ :كت لد للفمارس) ،اب
الستاف ،رقـ اللدإلث (َْْٗ) ،جٕ ،صِْٓ.

(َّ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،جٖ ،صَِِ.

(ُّ) إلنظر :المرجع السابق ،جٔ ،صِِٔ.
(ِّ) تولـ ،ف الل اج أ ك اللوإلف الا إلرم النإلوا كرم ،صحيح مسلم ،اب الومك

الي ة ،تلاإلؽ :تلتد ؤاد ع د ال اق  ،تأ

النتاب :ت لإلؽ تلتد ؤاد ع د ال اق  ،دار إلإلاء التراث ال ر  ،إلركت ،عدد اب زاء ،ٓ :رقـ اللدإلث (ُٕٓ) ،جُ ،صََْ.

(ّّ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صٖٓ.

(ّْ) إلنظر :الزرقا ،ألتد تلتد ،شرح القواعد الفقيية ،تلاإلؽ :ع د الوتار أ ك غدة -تيطفى ألتد الزرقاَُْٗ ،هػُٖٗٗ/ـ،
(طِ) ،صُّٔ.

(ّٓ) الور إلف - :هك (الز ؿ).
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(ّٔ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صُُِ.

الو ً ٍوتان (ت ِٕٓهػ) ،سنن أبي داود نتاب ال ماد ،تلاإلؽ :تلتد تلإل
(ّٕ) أ ر ه :أ ك داكد ،أ ك داكد ولإلتاف ف اب ث ِّ
الدإلف ع د اللتإلد ،دار الفنر ،جّ ،صِْٖ ،رقـ اللدإلث (َّٗٓ).
(ّٖ) أ ر ه تولـ ،أ ك اللوإلف تولـ ف الل اج الا إلرم النإلوا كرم (ت ُِٔهػ) ،نتاب ال إلكع ،دار ال إلؿ ،إلركت ،الط ع:
تيكرة تف الط ع الترنإلع التط كعع

(ّٗ) إلنظر :ال ا

اوتان كؿ ونع ُّّْق ،جٓ ،صُِٖ ،رقـ اللدإلث (ْْٖٖ).

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٓ ،صّٖٔ.

(َْ) المرجع السابق ،جٓ ،صَّٔ.
(ُْ) المرجع السابق ،جٓ ،صْٓٔ.
(ِْ) المرجع السابق ،جّ ،صُٓٗ.
(ّْ) المرجع السابق ،جٕ ،صٕٗٓ.
(ْْ) المرجع السابق ،جٕ ،صَْٓ.
(ْٓ) المرجع السابق ،جٓ ،صُّٗ.
(ْٔ) المرجع السابق ،جُ ،صُٖٕ.
(ْٕ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صٖٓ .كالوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُٖٓ.

(ْٖ) إلنظر :التزن  ،إوتاعإلؿ ف إللإلى ف إوتاعإلؿ ،أ ك إ راهإلـ (ت ِْٔهػ) ،مختصر المزني (تط كع تللاا ابـ لل ا
دار الت ر ع ،إلركتَُُْ ،هػَُٗٗ/ـ ،عدد اب زاء( ُ :إلاأ

ال زء ٖ تف نتاب ابـ) ،جٖ ،صٔٗ.

(ْٗ) إلنظر :ال إلما  ،ألتد ف اللوإلف ال إلما ْٖٓ( ،ق) ،معرفة السنن واآلثار ،تلاإلؽ :ع د الت ط
الدراوات ا و تإلع  +دار كالكع  +دار قتإل ع ،ال لد :نرات

ْٔٓ ،رقـ اللدإلث (ِّٔ).

أتإلف قل

)،

 ،ات ع

انوتاف  +للب  +دت ؽ( ،طُ) ُُِْهػُُٗٗ/ـ ،جُ،

(َٓ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،صَِٕ.
(ُٓ) إلنظر :ال إلما  ،معرفة السنن واآلثار ،تر أ وا ؽ ،جٖ ،ُٕٖ ،رقـ اللدإلث (ُِّٔ).
(ِٓ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،صٖٗ.
(ّٓ) إلنظر :ال إلرازم ،إ راهإلـ ف عل

ف إلكوؼ أ ك إولاؽ ،الميذب في فقو اإلمام الشافعي ،دار الفنر ،إلركت ،جُ ،صِْْ.

(ْٓ) إلنظر :ال كإلن  ،ع د التلؾ ف ع د اهلل ف إلكوؼ ف تلتد أ ك الت ال  ،رلن الدين التلاب اتاـ اللرتإلف (ت ْٖٕهػ)،

الدإلب ،دار التنماج( ،طُ)ُِْٖ ،هػََِٕ/ـ،
نياية المطلب في دراية المذىب ،لااه كينأ ماروه :ع د ال ظإلـ تلتكد ٌ

ج ،صْٔ.

(ٓٓ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر تر أ وا ؽ ،صُِٕ.
(ٔٓ) إلنظر :ال كإلن  ،نياية المطلب في دراية المذىب ،تر أ وا ؽ ،جٖ ،صُِٔ.ُّٔ-
(ٕٓ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صَُٗ.
(ٖٓ) إلنظر :الغزال  ،أ ك لاتد تلتد ف تلتد الطكو (ت َٓٓهػ) ،المستصف  ،تلاإلؽ :تلتد ع د الو ـ ع د ال ا  ،دار النتب
ال لتإلع( ،طُ)ُُّْ ،هػُّٗٗ/ـ ،جُ ،صِّٖ.

(ٗٓ) الغزال  ،أ ك لاتد تلتد ف تلتد الطكو

(ت َٓٓهػ) ،الوسيط في المذىب ،التؤلؼ :تلاإلؽ :ألتد تلتكد إ راهإلـ،

كتلتد تلتد تاتر ،دار الو ـ ،الااهرة( ،طُ)ُُْٕ ،هػ ،جُ ،صُِٖ.
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(َٔ) المرجع السابق ،جُ ،صِّْ.
(ُٔ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر تر أ وا ؽ ،صٕٗ.
(ِٔ) إلنظر :الغزال  ،الوسيط في المذىب ،تر أ وا ؽ ،جّ ،صِّٕ.
(ّٔ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُِٕ.
ر ا و ـ ،التوتظمرم ال ا

(ْٔ) إلنظر :الافاؿ ،تلتد ف ألتد ف اللوإلف ف عتر ،أ ك نر ال ا الفارق ٌ  ،التلاب
(ت َٕٓهػ) ،حلية العلما في معرفة مذاىب الفقيا تلاإلؽ :إلاوإلف ألتد إ راهإلـ درادنع ،تؤووع الروالع ،دار ابرقـ،
إلركت  -عتاف( ،طُ)َُٖٗ ،ـ ،جِ ،صُّٕ.

(ٓٔ) إلنظر :عز الدإلف ف ع د الو ـ ،قواعد األحلام في مصالح األنام التادتع ،تر أ وا ؽ.
(ٔٔ) إلنظر :عز الدإلف ف ع د الو ـ ،اختصار المقاصد المسم "بالقواعد الصغرى" ،التادتع ،تر أ وا ؽ ،صٖ.
(ٕٔ) إلنظر :ا ف الكنإلؿ ،األشباه والن ائر ،التادتع ،تر أ وا ؽ ،صُُ.
ذىب في ضبط قواعد المذىب ،التادتع ،تر أ وا ؽ ،صِٕ.
(ٖٔ) إلنظر :ال
الم َ
 ،المجموع إ
(ٗٔ) إلنظر :الو ن  ، ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُِ.
(َٕ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد ،تر أ وا ؽ ،صّ.

(ُٕ) إلنظر :ا ف التلاف ،األشباه والن ائر في القواعد الفقيية ،التادتع ،تر أ وا ؽ ،صِ.
(ِٕ) إلنظر :ال لاإلن  ،الفوائد الجسام عل قواعد ابن عبد السالم ،تر أ وا ؽ ،صِٕ.
(ّٕ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،التادتع ،تر أ وا ؽ ،صّ.
(ْٕ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٓ ،صّٖٔ.

(ٕٓ) المرجع السابق ،جْ ،صُٕٕ.
(ٕٔ) المرجع السابق ،جٓ ،صَّٔ.
(ٕٕ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٓ ،صَّٔ.

(ٖٕ) إلنظر :ا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صِِٗ.
(ٕٗ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تلاإلؽ :ع د اهلل عل الن إلر  +تلتد ألتد لوب اهلل  +ها ـ تلتد ال اذل  ،دار الت ارؼ،
الااهرة ،جٓ ،صُٕٔ.

(َٖ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جْ ،صِّٕٓ.
(ُٖ) إلنظر :الزرن

 ،تلتد ف مادر ف ع د اهلل أ ك ع د اهلل ،المنثور في القواعد ،تلاإلؽ :تإلوإلر ا ؽ ألتد تلتكد ،ك ازرة ابكقاؼ

كال ؤكف ا و تإلع ،النكإلت( ،طِ)َُْٓ ،هػ ،جِ ،صُّٕ .كالو ن  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صْٓ.
(ِٖ) إلنظر :الو ن  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صْٓ.
(ّٖ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صِّٔ.

(ْٖ) المرجع السابق ،جٓ ،صْٓٔ.
(ٖٓ) المرجع السابق ،جّ ،صُّٖ.
(ٖٔ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جُُ ،صُّّ.
(ٕٖ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر تر أ وا ؽ ،صٖٓ.
(ٖٖ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٓ ،صْٓٔ.
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(ٖٗ) المرجع السابق ،جْ ،صِٓ.

(َٗ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صِِْ.
(ُٗ) إلنظر :الو د ،الد لإلفع ،القواعد الفقيية دراسة ن رية تطبيقو ،ات ع ال لرإلف( ،طُ)ُّْٔ ،هػَُِٓ/ـ ،صُّْ.
(ِٗ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جْصْٓ

(ّٗ) المرجع السابق ،جّ ،صُٓٗ.

(ْٗ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جَُ ،صْٗ.

(ٓٗ) إلنظر :مجلة األحلام العدلية ،ل نع تنكنع تف عدة علتاء ك اماء
تلتد ،نار انه ت ً
ارت نتب ،آراـ اغ ،نرات  ،عدد اب زاء ،ُ :التادة (ّّ) ،صُٗ.
(ٔٗ) إلنظر :ال ا

ال

ع ال ثتانإلع ،تلاإلؽ :ن إلب هكاكإلن  ،كنكر

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جّ ،صُٓٗ.

(ٕٗ) المرجع السابق ،جٕ ،صٕٗٓ.

(ٖٗ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جٖ ،صٖٕ .كا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صِٖٖ.
(ٗٗ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جُّ ،صْٕٓ .كا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جٔ،
صُٕٓ.

(ََُ) إلنظر :الندكم ،القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،صِّٔ.

اع إد ِ
(َُُ) إلنظر :آؿ كرنك ،تلتد يدق ف ألتد ف تلتد أ ك اللارث الغزم ،موسوعة القَو ِ
الف ْق ِييِة ،تؤووع الروالع ،إلركت
إْ إ َ
 ل ناف( ،طُ)ُِْْ ،هػََِّ/ـ ،جِ ،صُُُ.(َُِ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُٓ.
(َُّ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صّٔ

(َُْ) المرجع السابق ،جٕ ،صَْٓ.

(َُٓ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،صُّ ،صٕٔ .كا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صِّٕ.
(َُٔ) إلنظر :ال إلرازم ،إ ارهإلـ ف عل

ف إلكوؼ أ ك إولاؽ ،الميذب في فقو اإلمام الشافعي ،دار الفنر ،إلركت ،جُ ،صُّْ.

كلإلدر ،عل  ،درر الحلام شرح مجلة األحلام ،تلاإلؽ :ت رإلب :التلات

جُ ،صٔٔ .كالندكم ،القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،صََْ.َُْ-

مت اللوإلن  ،دار النتب ال لتإلع ،ل ناف  -إلركت،

(َُٕ) إلنظر :الو ن  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صُّ .كالوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صُٓ.
(َُٖ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٕ ،صْٕٓ.

(َُٗ) إلنظر :المرجع السابق ،جٓ ،صُّٗ.

(َُُ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جَُ ،صْٗ .كا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صُٓ.

(ُُُ) إلنظر :ا ف تنظكر ،لسان العرب ،تر أ وا ؽ ،جٔ ،صْٔٗ .كا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جّ،
صِْٔ.

(ُُِ) إلنظر :ال كرنك ،الموسوعة الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صّٕٗ.
(ُُّ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٓ ،صُّٖ.

(ُُْ) إلنظر :المرجع السابق ،جُ ،صُٖٕ.

(ُُٓ) إلنظر :ا ف ارس ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جٓ ،صّٗٓ.
(ُُٔ) إلنظر :المرجع السابق ،جّ ،صٕٔ
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(ُُٕ) إلنظر :الوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُِْ .كالو د ،القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،صُٔٔ.
(ُُٖ) إلنظر :ال ا

 ،األم ،تر أ وا ؽ ،جٖ ،صِّٗ.

(ُُٗ) إلنظر :الوإلكط األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صَِٓ.

(َُِ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صٖٓ .كالوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُٖٓ.

(ُُِ) إلنظر :ا ف تنظكر ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جِ ،صَّٓ.
(ُِِ) إلنظر :ا ف تنظكر ،معجم مقاييس اللغة ،تر أ وا ؽ ،جٔ ،صَُٔ.

(ُِّ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صٖٓ .كالوإلكط  ،األشباه والن ائر ،تر أ وا ؽ ،صُٖٓ.

الندكم ،القواعد الفقيية ،صّْٗ .كالو د ،القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،صُُْ.

(ُِْ) إلنظر :الزرن

 ،المنثور في القواعد الفقيية ،تر أ وا ؽ ،جُ ،صٖٓ.
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