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القواعد الفقهية عند الحنفية.
Fiqh rules when the tap
Shanaz1

Abstract
This article seeks to introduce an autoethnography as a method in studying Islamic law. Through
an autoethnography, a scholar could share a unique and subjective experience, which would not
only contribute to the understanding of social phenomenon but also reflect on possible different
situations upon knowing the reality. It not only makes a sequence of events and their
interpretation, but it also asks readers to emotionally ‘relive’ the events with the writer of
autoethnography.
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مفهوم القاعدة:
تعريف القاعدة لغة:
القاعدة بالعُت ادلهملة ىي يف اصطالح العلماء يطلق على معان :مرادف األصل والقانون وادلسألة والضابطة
تعرف أحكامها منو.
وعرف ّ
بأّنا أمر كلّى منطبق على مجيع جزئياتو عند ّ
وادلقصدّ .
()1
وبالتفصيل قضية كلّية تصلح أن تكون كربى الصغرى سهلة احلصول حىت خيرج الفرع من القوة إىل الفعل.

السندي رمحو اهلل تعاىل :وجو كونو تفصيال أنّو علم بو أ ّن األمر الكلّي ادلذكور ّأوال أريد بو القضية
السيّد ّ
قال ّ
الكلّية ال ادلفهوم الكلّي ،كاإلنسان مثال وإن ذىب إليو بعض القاصرين.
وعلم أيضا أ ّن ادلراد باجلزئيات ليس جزئيات ذلك األمر الكلّي كما يتبادر إليو الوىم ،إذ ليس للقضية
يتعرف منها ،بل ادلراد جزئيات موضوع تلك القضية ،فإ ّن ذلا
جزئيات حتمل ىي عليها فضال عن أن يكون ذلا أحكام ّ

تتعرف منها ،فخرجت الشرطيات ،إذ ليس ذلا موضوع.
أحكاما ّ

____________________
University of Okara1

-1

التهانوي ،الشيخ زلمد أعلى بن حامد احلنفي" ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم" ( ،1295 /2بَتوت).
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وعلم أيضا أ ّن تلك األحكام أيضا منطوية يف تلك القضية ادلشتملة عليها بالقوة .فهذا االشتمال ىو ادلراد بانطباق
فصلت يف ىذه العبارة أمور ثالثة :أمجلت
تتعرف منو ،فقد ّ
األمر الكلّي على جزئيات موضوعو باعتبار أحكامها اليت ّ
يف العبارة األوىل.
فصار احلاصل أ ّن القاعدة أمر كلّي ،أي قضية كلّية منطبق ،أي مشتمل بالقوة على مجيع جزئياتو ،أي
تعرف أحكامها ،أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن جتعل كربى الصغرى سهلة
جزئيات موضوعو عند ّ
()2
احلصول للكسب أو للتنبيو.
ويف ادلعجم الكبَت :القاعدة لغة :ىي األساس ومنو قواعد اذلودج :خشبات أربع معًتضات يف أسفلو.
وقواعد البيت :أساسو ،وهبذا ادلعٌت وردت القاعدة يف قولو تعاىل(( :وإذ يرفع إبراىيم القواعد من البيت وإمساعيل)).
( )3وقولو تعاىل(( :قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهلل بنياّنم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم (سورة
النحل)26 :
القواعد مجع قاعدة ،ومعٌت القاعدة :أصل األس وأساس البناء ،والقواعد اإلساس وقواعد البيت إساسو ومنو
قول اهلل عز وجل(( :وإذ يرفع إبراىيم القواعد من البيت)) وكقول اهلل عز وجل(( :فأتى اهلل بنياّنم من القواعد)).
()4
القواعد أساطُت البناء اليت تعمده ،وقواعد اذلودج خشبات أربع معًتضة يف أسفلو تركب عيدان اذلودج فيها.
ويف ادلعجم الوسيط :القاعدة ،من البناء أساسو والضابط أو األمر الكلي ينطبق على جزئيات مثل (كل
()5
أذون ولود وكل صموخ بيوض) (ج) قواعد.
قبل انخبدمي :انقىاعذ :جمع قبعذة وهي وانمسئهت وانقبنىن أنفبظ مترادفت معرفت بقضيت كهيت منطبقت

عهً جميع أحكبو جسئيبتهب بأن تكىن كبري في انذنيم االقتراني ،ومالزمت في انذنيم االستثنبئي)6(.

أن القواعد الفقهية تعرف باعتبارين.
مها :الوصفية :والعلمية :فباعتبار الوصفية :لفظ (القواعد الفقهية) مؤلف من جزيئُت :أحدهما :القواعد ،واآلخر:
الفقهية.

-2
-3
-4
-5
-6

زلمد أعلى التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم( ،1295 /2 ،بَتوت).
سورة البقرة.127 :
الطرباين ،ادلعجم الكبَت (ص ،3 :بًتقيم الشاملة آليا).
إبراىيم مصطفى ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،زلمد النجار ،ادلعجم الوسيط (( ،)748 /2مطبع دار الدعوة) 1298ىـ).
زلمد بن مصطفى بن عثمان اخلادمي ،منافع الدقائق يف شرح رلامع احلقائق ،ص ( 7مطبع دار الدعوة) سنة1298:ىـ).
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فالقواعد :مجع قاعدة ،وىي لغة :األساس .واصطالحا :قضية كلية منطبقة على جزيئاهتا ،وىي أغلبية.

والفقهية :مصدر صناعي للفقو ،والفقو لغة :الفهم مطلقا .واصطالحا :العلم باألحكام الشرعية العملية ادلكتسبة من
أدلتها التفصيلية.
األحكام :مجع حكم ،وىو لغة :إسناد أمر آلخر إثباتا أو نفيا ،خطاب الشرع ادلتعلق بأفعال ادلكلفُت،

اقتضاء ،أو ختيَتا ،أو وضعا ،وباعتبار العلمية على الفن ادلخصوص ،فهو :العلم باألحكام الكلية الفقهية اليت تنطبق
()7
على جزئيات تُعرف أحكامها منها.

فالفقه لغة :الفهم وتقول منو فقو الرجل بالكسر وفالن ال يفقو وأفقهتك الشيء مث خص بو علم الشريعة

والعامل بو فقيو وفقو بالضم فقاىة وفقهو اهلل وتفقو إذا تعاطى ذلك وفاقهتو إذا باحثتو يف العلم كذا يف الصحاح.
وحاصلو أن الفقو اللغوي مكسور القاف يف ادلاضي واالصطالحي مضمومهما فيو كما صرح بو الكرماين ويف
ضياء العلوم :الفقو العلم بالشيء ،مث خص بعلم الشريعة ،وفقو بالكسر معٌت الشيء فقها وفقها وفقهانا إذا علمو
() 8
وفقو بالضم فقاىة إذا صار فقيها اىـ.
ويف ادلغرب فقو ادلعٌت فهمو وأفهمو غَته .آه.
و(معٌت الفقو) اصطالحا :على ما ذكره النسفي يف شرح ادلنار تبعا لألصوليُت العلم باألحكام الشرعية

العلمية ادلكتسبة من أدلتها التفصيلية باالستدالل أطلقوا العلم على الفقو مع كونو ظنيا؛ ألن أدلتو ظنية؛ ألنو دلا كان
ظن اجملتهد الذي جيب عليو وعلى مقلديو العمل مبقتضاه كان لقوتو هبذا االعتبار قريبا من العلم فعرب بو عنو جتوزا
()9
وتعقب بأن فيو ارتكاب رلاز دون قرينة فاألوىل ما يف التحرير من ذكر التصديق الشامل للعلم والظن بدل العلم.
الفقه :ىو اإلصابة والوقوف على ادلعٌت احلقيقي الذي يتعلق بو احلكم وىو علم مستنبط بالرأي واالجتهاد

وزلتاج إىل النظر والتأمل وذلذا ال جيوز أن يسمى اهلل فقيها ؛ ألنو ال خيفى عليو شيء واختار ادلتفقو لإلشارة إىل
موافقة قولو صلى اهلل تعاىل عليو وسلم« :من يرد اهلل بو خَتا يفقو يف الدين» وإىل ما يف صيغة التكليف من أن
حصول علم الفقو ال ديكن دفعو بل شيئا فشيئا ( يف الدين) الدين وادللة متحدان بالذات سلتلفان باالعتبار فإن

-7
-8
-9

د .رياض بن منصور اخلليفي ،ادلنهاج يف علم القواعد الفقهية (منت سلتصر يف علم القواعد الفقهية) (ص.)1 :
الشيخ زين الدين ابن صليم احلنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( )5 /1دار ادلعرفة ،بَتوت1311 ،ىـ.
ادلصدر السابق.
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الشريعة من حيث إّنا تطاع تسمى دينا ومن حيث إّنا جتمع تسمى ملة ومن حيث إّنا ترجع إليها تسمى مذىبا.

()10

قا ل احلموي :ادلراد بالقاعدة الكلية القواعد اليت مل تدخل قاعدة منها حتت قاعدة أخرى وإن خرج منها
بعض األفراد .قيل القواعد مجع قاعدة وىي لغة األساس واصطالحا حكم كلي ينطبق على مجيع جزئياتو لتعرف
أحكامها منو .قالو يف شرح التوضيح النحوي ومثلو يف شرح التنقيح األصويل وكان حق ادلصنف بياّنا والءم اخلوض
()11
فيها ألن معرفة الشيء فرع تصوره (انتهى).
ويف كشف االسرار :فيو نظر من وجهُت:
أما أوال :فألن ما فسر بو القاعدة نقال من شرح التوضيح وشرح التنقيح غَت صحيح ىنا ألن القاعدة عند

الفقهاء غَتىا عند النحاة واألصوليُت إذ ىي عند الفقهاء حكم أكثري ال كلي ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرف
أحكامها منو.
وأما ثانيا :ألن ما ذكره من أن حق ادلصنف بياّنا شلا يتم لو كان ىذا التأليف موضوعا للمبتدئ الذي حيتاج إىل

تصوره يف القاعدة وليس الكتاب موضوعا لو بل ىو موضوع دلن يعرف معٌت القاعدة وحيتاج إىل فروعها كفضالء
()12
ادلدرسُت والقضاة وادلفتُت كما يشَت إىل ذلك قول ادلصنف فيما سبق وأرجو من كرم الفتاح إىل آخره.
قال البزدوي :والنوع الثاين علم الفروع وىو الفقو ،وىو ثالثة أقسام:
القسم األول :علم ادلشروع بنفسو .والقسم الثاين :إتقان ادلعرفة بو وىو معرفة النصوص مبعانيها وضبط
األصول بفروعها .والقسم الثالث :ىو العمل بو حىت ال يصَت نفس العلم مقصودا فإذا دتت ىذه األوجو كان فقيها.

()13

مسي ىذا النوع فرعا لتوقف صحة األدلة الكلية فيو مثل كون الكتاب حجة مثال على معرفة اهلل تعاىل
وصفاتو وعلى صدق ادلبلغ وىو الرسول عليو السالم ،وإمنا يعرف ذلك من النوع األول فكان ىذا النوع فرعا لو من
-10
1419ىـ.
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن زلمد مكي احلموي احلنفي" ،غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر" ( )51 /1دار الكتب العلمية،
-11
بَتوت ،لبنان 1405ىـ.
عالء الدين البخاري احلنفي ،عبد العزيز بن أمحد بن زلمد( ،ادلتوىف730 :ىـ) "كشف األسرار شرح أصول البزدوي" ( ،)12 /1سنة النشر:
-12
 ،8031دار الكتاب اإلسالمي ،بَتوت.
البزدوي ،علي بن ضلمد احلنفي ،كنز الوصول إىل معرفة األصول ادلعروف بـ أصول البزدوي (ص .)4 :مَت زلمد كتب خانو ،كراتشي ،باكستان.
-13
(٣١٣١ىـ)

عبد الرمحن بن زلمد بن سليمان الشهَت بشيخي زاده" ،رلمع األّنر يف شرح ملتقى األحبر" ( )6 /1دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان،
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ىذا الوجو ،إذ الفرع على ما قيل ىو الذي يفتقر يف وجوده إىل الغَت ،وىو ثالثة أقسام :أي ثالثة أجزاء بدليل قولو
فإذا دتت ىذه األوجو كان فقهاء.
علم المشروع بنفسه :أي علم األحكام مثل احلالل واحلرام والصحيح والفاسد والواجب وادلنهي وادلندوب
وادلكروه.
وإتقان المعرفة به :أي أحكام العرفان بذلك ادلشروع ،وىو أي ذلك اإلتقان ىو ،معرفة النصوص مبعانيها،

أي مع معانيها كقولك "دخلت عليو بثياب السفر" أي معها واشًتيت الفرس بلجامو وسرجو ،أي معهما أو معناه
ملتبسة مبعانيها وكانت اجلملة واقعة موقع احلال كما يف قولو تعاىل{ :تنبت بالدىن} (ادلؤمنون )20 :أي ملتبسة
بالدىن.
وادلراد من ادلعاين اللغوية وادلعاين الشرعية اليت تسمى علال ،وكان السلف ال يستعملون لفظ العلة ،وإمنا
يستعملون لفظ ادلعٌت أخذا من قولو عليو السالم« ،ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى معان ثالث» أي علل بدليل
قولو إحدى بلفظة التأنيث وثالث بدون اذلاء ،وضبط األصول بفروعها أي األصول ادلختصة هبذا النوع مع فروعها
مثال ما ذكرنا أن يعرف أن قولو تعاىل{ :أو جاء أحد منكم من الغائط} (النساء )43 :كناية عن احلدث ،فهذا
معرفة معناه اللغوي ويعرف أن ادلعٌت الشرعي ادلؤثر يف احلكم خروج النجاسة عن بدن اإلنسان احلي فإذا أتقن ادلعرفة
هبذا الطريق عرف احلكم يف غَت السبيلُت ومثال ضبط األصل بفرعو أن يعرف أن الشك ال يعارض اليقُت فإذا شك
يف طهارتو وقد تيقن باحلدث وجب عليو الوضوء وبالعكس ال جيب.
والقسم الثالث :ىو العمل بو؛ ألنو ىو ادلقصود من العلم ال نفسو إذ االبتالء حيصل بو ال بالعلم نفسو وال
يقال إن الشيخ قسم نفس العلم أوال مث أدخل العمل يف قسمة العلم وىو سلالف حلد العلم وحقيقتو؛ ألنا نقول إمنا
أدخل العمل يف التقسيم بالتقييد الذي ذكرناه ،وىو أ ّن ادلراد ىو العلم ادلنجى والنجاة ليست إال يف انضمام العمل
إليو إال أن العمل يف النوع األول بالقلب ،وىو االعتقاد ويف ىذا النوع باجلوارح مع أنا ال نسلم أن دخول العمل يف
متحرك باإلرادة وقسمتو بأنو أنواع إنسان وفرس وكذا مث
التقسيم يضر بو ألنك إذا فسرت احليوان مثال بأنو حساس ّ
فسرت اإلنسان بأنو حيوان ناطق فدخول النطق يف التقسيم ال يضر بو ،وإن كان مغايرا للحيوانية حقيقة لوجود
احليوانية بكماذلا مع زيادة قيد فكذا الشيخ قسم العلم بالنوعُت مث فسر أحد النوعُت وىو الفقو بأنو العلم ادلنضم إليو
العمل فكان صحيحا مستقيما مث استدل على ما ادعى فقال ،وقد دل على ىذا ادلعٌت أي على أن الفقو ىو الوجوه
الثالثة أنو تعاىل مساه حكمة.
-14

()14

عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن زلمد" ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي" (.)13 /1
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القاعدة:

لغة أساس الشيء ويف اصطالح الفقهاء ىو احلكم الكلي أو األكثري الذي يراد بو معرفة حكم اجلزئيات.

الطريقة دلعرفة حكم اجلزئيات ،والطريقة دلعرفة حكم اجلزئيات من القاعدة الكلية ىي كما يلي :قاعدة (القدًن على
قدمو) الكلية مثال وجزئيتها إن طريق دار زيد قددية فيستخرج من القاعدة العمومية أنو ما دامت طريق دار زيد قددية
()15
جيب أن تبقى على قدمها ألن القدًن يبقى على حالو القدًن وىلم جرا.
والفقو على ما روي عن أيب حنيفة رمحو اهلل :معرفة النفس ما ذلا وما عليها قال" :خالق النسم" إذ ال بد من
وجود النفس لتعرف ما شرع ذلا مثل العقود وما شرع عليها مثل الواجبات واخلالق ىهنا مبعٌت اإلجياد والنسمة اإلنسان
()16
كذا يف الصحاح.
تعريف القاعدة عند الفقهاء:
قال الجرجاني :القاعدة ىي :قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا ( .)17ألن الكلية ىي احلكم على مجيع

األفراد فرداً فرداً أي احلكم على كل جزء من أجزاء القاعدة فال خيرج عن القاعدة أدىن شيء ،أما الكلي فهو احلكم
على اجملموع.

وادلعٌت " قضية كلية تنطبق على مجيع جزئياهتا" .مثل قوذلم الكل أكرب من اجلزء .ويرادفها يف ىذا ادلعٌت
الضابط كقوذلم كل أذون ولود وكل صموخ بيوض .وخيتلف تعريف القاعدة اصطالحا حبسب ما تضاف وتنسب
إليو ،فهناك القاعدة األصولية ،وىناك القاعدة النحوية ،وىناك القاعدة الفقهية والضابط الفقهي .كما ذكره مصطفى
()18
زحيلي يف "الفقو اإلسالمي وأدلتو"
()19

قول أبي سعيد الخادمي" :حكم ينطبق على مجيع جزئياتو ليُتعرف بو أحكام اجلزئيات "

وعرفها ابن السبكي :يف األشباه والنظائر بقولو)) :األمر الكلي الذي ينطبق عليو جزئيات كثَتة يفهم
()20

أحكامها منها(.
-15
-16
-17

-18
-19
-20

علي حيدر ،حتقيق تعريب :احملامي فهمي احلسيٍت" ،درر احلكام شرح رللة األحكام" ( ،)17 /1دار الكتب العلمية ،لبنان ،بَتوت.
عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن زلمد" ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي" (.)5 /1
للعالمة علي بن زلمد بن علي اجلرجاين ،التعريفات ،دار الكتاب العريب ،بَتوت( .الطبعة األوىل)1405 ،
مصطفى زحيلي "الفقو اإلسالمي وأدلتو" ،دار الفكر ،سوريَّة ،دمشق.
زلمد بن زلمد بن مصطفى ،ادلعروف بأيب سعيد اخلادمي "رلامع احلقائق والقواعد" ،مطبع زلمود بك سنده ،باكستان1318 ،ىـ

السبكي ،تاج الدين ،اإلمام" ،األشباه والنظائر" ()21 /1
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عرفها المقري بقوله« :كل كلي ىو أخص من األصول وسائر ادلعاين العقلية العامة ،وأعم من العقود،

ومجلة الضوابط الفقهية اخلاصة».

وعرفها العالمة التفتازاني :يف التلويح بأّنا( :حكم كلي ينطبق على جزئياتو ليتعرف أحكامها منو).
فقال الحموي :حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرف أحكامها منو.

()21

()22

وغَتىا من التعريفات ادلتقاربة واليت كانت متحدة وإن اختلفت عباراهتا حيث تفيد مجيعها أن القاعدة ىي حكم أو
أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام اجلزئيات اليت تندرج حتت موضوعها وتنطبق عليها.

-21
-22

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،شرح التلويح على التوضيح ،34/1 ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بَتوت1416 ،ىـ..
أبو العباس احلموي" ،غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر" .223 /1
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