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ABSRACT
Al-qawāʿid al-fiqhīyah or legal maxims of Islamic Law are the general rules of fiqh
that depict the goals and objectives of the Sharīʿah. They are applied in numerous
circumstances that come under the common decrees and play a very significant role
in deducing many rules of fiqh since they provide a parameter to turn up with
specific ḥukm. There are five leading maxims, as replicated in the Majallah, such as,
al-umūr bi maqāṣidihā (matters are determined according to intentions), al-yaqīn la
yazūl bi alshakk (certainty is not over ruled by doubt), al-mashaqqah tajlib al-taysīr
(hardship begets ease), al- ḍarar yuzāl (harm should not persist) and al-ʿādah
muḥakkamah custom is a basis for judgment). Other than these five leading maxims,
which are applicable to a number of legal principles, there are other maxims, which
are not as extensive as the main maxims, but nonetheless, address a number of more
detailed issues in fiqh. This paper seeks to analyze those maxims, other than the
leading maxims, which are related to the most important Legal maxims and controls
governing citizenship in islamic Law. I tried to study the views of the past and
contemporary scholars, and presented their opinions, compare and discuss them
from what Allah opens to me. The modern world has witnessed many phenomena,
which is very important, to muslim to know the sharia ruling regarding it. At the end
conclusion drawn from variant views of the scholars and the main findings and
recommendations have been given.
Keywords: Legal maxims citizenship, Islamic Law.
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ادلقدمة:
اغبمد هلل رب العاؼبٌن،الذم أنزؿ كتابو اؼببٌن ،ليكوف نوران كىدل للمتقٌن ،كالصالة كالسالـ على سيد اؼبرسلٌن،
البشًن النذير ،السراج اؼبنًن ،قدكة للناس أصبعٌن ،دمحم بن عبدهللا ،كعلى آلو كصحبو كمن تبع ىداه إبحساف إىل يوـ
الدين .كبعد :فتثور يف كل زماف قضااي كتيستىح ٌدث نوازؿ يف حياة الناس ،كربتاج إىل الشريعة اإلسالمية كي نعرؼ
اغبكم الشرعي من خالؽبا ،كيف زماننا ىذا كثرت النوازؿ كاغبوادث اعبديدة ،ككثر اجتهاد العلماء يف حلها كاإلجابة
عليها ،كىم كإف اختلفت منازعهم كمناىجهم يف االجتهاد ،إال أهنم يصدركف يف صبلتهم عن الشريعة نصوصها
كركحها فيما يدلوف بو من اجتهادات يف ىذه اؼبسألة أك تلك .كيف ىذه الدراسة حاكؿ الباحث دراسة آراء العلماء يف
ىذه القضية ،عارضا ؽبا كالذباىاهتم فيها كأدلتهم عليها ،مع اؼبقارنة بينها كمناقشتها دبا يفتح هللا بو عليو.
أوالً:أسباب اختيار البحث:

لقد شدَّين للبحث يف ىذا اؼبوضوع حاؿ بعض أفراد األمة ،يف بعض غًن اإلسالمية فبن أيخذه اغبماس الديين
اؼبفرط ،كالغًنة العاطفية اؼبتهيجة كبو موضوع أىم القواعد الفقهية اغباكمة للمواطنة يف الشريعة اإلسالمية .أما ابلنسبة
ألسباب اختيار اؼبوضوع ،فأمهها ما يلى:
 .1الرغبة الطبيعية يف فهم اؼبسائل القواعد الفقهية.
 .2حيوية ىذا اؼبوضوع كأمهيتو إذ يتعلق ببعض أىم القضااي اغبالية.
 .3بياف كماؿ الشريعة اإلسالمية كمشوؽبا كصالحيتها لكل زماف كمكاف كبياف أحكامها الغراء يف ىذا اجملاؿ.
 .4لكي يستفيد الباحث من حبث مثل ىذه اؼبسائل اليت هتم اؼبسلم يف زمننا ىذا.
 . 5إظهار كماؿ الشريعة اإلسالمية كاستيعاهبا ألحواؿ الناس على اختالؼ العصور كإصالحها ؼبعاش الناس كحياهتم.
 .6ما ؽبذا اؼبوضوع من قيمة علمية كبًنة ديكن بياهنا كاالستفادة منها.
اثنيًا:أىداف البحث :يهدؼ ىذا البحث إىل:
 التعرؼ على مفهوـ القاعدة الفقهية كأمهيتها كخصائصها كفبيزاهتا.
 بياف مشولية الشريعة اإلسالمية.
 بياف صالحية الشريعة يف كل كقت كحٌن.
 إبراز حقيقة الضابط الفقهي ،كالفرؽ بينو كبٌن القاعدة الفقهية كالقاعدة األصولية.
 التعرؼ على أىم القواعد الفقهية اغباكمة للمواطنة يف الشريعة اإلسالمية.
 معرفة بعض األحكاـ الشرعية اؼبطالب هبا اإلنساف يف حياتو الدنيا..

اثلثاً:مشكلة البحث وأسئلتو:لقد جاء ىذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قددينا كحديثنا حوؿ أىم
القواعد اغباكمة للمواطنة يف الشريعة اإلسالمية .ككيف أثر كاقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
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ىل ىذا البحث يعاجل مشكلة التعامل كالعمل اليت تكوف غالبنا يف الدكؿ غًن اإلسالمية كأحيا ا يف الدكؿ اإلسالمية؟
ىل ؼبفهوـ أىم القاعدة الفقهية اغباكمة للمواطنة يف الشريعة اإلسالمية كموضوعو حضور لدم فقهاء اإلسالـ قددينا
كحديثنا؟

ابعا :أمهية البحث :تبدك أمهية البحث من خالؿ تعرضو ؼباىية القاعدة الفقهية كأمهيتها كخصائصها كالفرؽ بينها
رً
كبٌن القاعدة األصولية ك الضابط الفقهي.
خامساً :منهج كتابة البحث ومعاجلة موضوعو:

انتهج الباحث يف سرد اؼبعلومات كتقسيمها اؼبنهج التايل:
اعتمد الباحث اؼبنهج التحليلي كالوصفي يف ىذه الدراسة :كذلك بدراسة أقواؿ الفقهاء السابقٌن ،كذكر أسباب
اػبالؼ يف أقواؽبم ،كذكر العالقة بٌن أقواؿ الفقهاء القدامى كأقواؿ الفقهاء اؼبعاصرين .التزمت ضوابط البحث
عزكا كزبرجينا كضبطنا كربر نيرا.
اؼبنهجي ن

سادساً:خطة البحث :تتألف الدراسة من مقدمة ،كثالثة مباحث ،كخاسبة:

أما اؼبقدمة ،فعرضت فيها :أمهية اؼبوضوع ،كأسباب اختياره ،كاػبطة اليت اتبعتها فيو.
كأما اؼببحث األكؿ :فيتناكؿ (مفهوـ القاعدة الفقهية كأمهيتها كفوائدىا كفبيزاهتا مع تعريف الفقو لغة كشرعان .
اؼببحث الثاين( :مفهوـ الضابط الفقهي كالفرؽ بينو كبٌن القاعدة الفقهية)
اؼببحث الثاين( :أىم القواعد الفقهية اغباكمة للمواطنة يف الشريعة اإلسالمية)
النتائج كاػباسبة كفيها:أىم النتائج اؼبستفادة ،كالتوصيات اؼبقرتحة.
ادلبحث األول :مفهوم القاعدة الفقهية وأمهيتها وفوائدىا ومميزاهتا.

واصطالحا.
أوالً-:تعريف القاعدة لغة
ً

أوالً :تعريف القواعد يف اللغة :قاؿ ابن منظور« :كالقاعدة  :أصل األس ،كالقواعد :األساس ،كقواعد البيت
أساسو( .)1القواعد :صبع قاعدة ،كىي أصل الشيء كأساسو ،فقواعد البيت أسسو كأصولو اليت بين عليها ،كىي صفة
مأخوذة من القعود ،دبعىن الثبات .كىي أساس الشيء كأصلو .فقواعد البناء أساسو الذم يعتمده ،قاؿ الزجاج:
ت ْ ِ
القواعد أساطٌن البناء اليت تعمده كمنو قولو تعاىل :وإ ْذ ي رفَع إِب ر ِاىيم الْ َقو ِ
اع َد ِمن الْب ْي ِ
يل َربَّنا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا
َ َ
َْ ُ َْ ُ َ
وإْساع ُ
اَّلل ب ْن يانَهم ِمن الْ َقو ِ
الس ِميع ِ
اع ِد [النحل،]26 :قاؿ الزجاج:
إنَّ َ
ك أنْ َ
ت َّ ُ َ
يم (الٍبىػ ىقىرة )127 :كقولو تعاىل :فَأَتَى َُّ ُ َ ُ ْ َ َ
العل ُ
()2
القواعد أساطٌن البناء الٌيت تعمده ،كقواعد اؽبىٍوىدج :خشبات أربع معرتضة يف أسفلو ترٌكب عيداف اؽبودج فيها
فمعىن القاعدة يف اآليتٌن األساس كىو ما يرفع عليو البنياف ،فكل ما يبىن عليو غًنه يسمى قاعدة كالقواعد من النساء
()3
العجز اللوايت قعدف عن التصرؼ من أجل السن كقعدف عن الولد كاحمليض
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اثنياً :تعريف القاعدة يف اصطالح
تطلق القاعدة يف اصطالح العلماء على معان عدة منها :األصل كالقانوف كاؼبسألة كالضابط كاؼبقصد( .)4كمن مث
فإف معناىا االصطالحي يتنوع بتنوع العلوـ كاؼبعارؼ ،فهناؾ قواعد لغوية ،ككبوية ،كأصولية ،كقانونية ،كمنطقية،
كفلسفية كفقهية إىل غًن ذلك من العلوـ اليت لكل منها قواعدىا ،كقوانينها اليت ربكمها كتضبطها.
فهي يف اصطالح اللغويٌن :تلك اجملموعة من القواعد اليت ربكم الكالـ اؼبنطوؽ كاؼبكتوب بلغة ما ،كتشمل ما
()5

يسميو اللغويٌن من العرب (النحو كالصرؼ)

ويف اصطالح النحاة :ىي الضابط ،دبعىن اغبكم اؼبنطبق على صبيع جزئياتو كقوؽبم الفاعل مرفوع ،كاؼبفعوؿ بو
()6

منصوب
()7
كالقاعدة يف اصطالح اؼبناطقة :قضية كلية منطبقة على صبيع جزئياهتا

()8

وعموما فالقاعدة يف االصطالح :أمر كلي منطبق على صبيع جزئيات موضوعو
ويف االصطالح الفقهاء :يطلق الفقهاء "القواعد" على معان منها:

القواعد الفقهية ،كالقاعدة الفقهية قضية كلية منطبقة على صبيع جزئياهتا ،وقال احلموي :ىي حكم أكثرم ال كلي
ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرؼ أحكامها منو ،كما يطلق الفقهاء القواعد من النساء على اؼبرأة اليت قعدت عن

اغبيض كالزكاج من أجل السن .كيطلق الفقهاء قواعد البيت على أسسو اليت يقوـ عليها  )9(.قال التهانوي« :ىي
أبهنا أمر كلٌي منطبق على صبيع
كعرفت ٌ
تطلق على معاف :مرادؼ األصل ،كالقانوف ،كاؼبسألة ،كالضابطة ،كاؼبقصدٌ .
()10
تعرؼ أحكامها منو»
جزئيٌاتو عند ٌ
()11.

وقد عرفها ابن خطيب الدىشة فقال :القاعدة حكم كلي ينطبق على صبيع جزئياتو لتتعرؼ أحكامها منو

وأيب سعيد اخلادمي عرفها بقولو :حكم ينطبق على صبيع جزئياتو لتعرؼ بو أحكاـ اعبزئيات"

()12

()13

و اإلمام السبكي اختار تعريفها ابألمر الكلي الذم ينطبق عليو جزئيات كثًنة يفهم أحكامها منها.
القاعدة يف االصطالح اخلاص ابلفقهاء

أما يف االصطالح اخلاص ابلفقهاء ،فقد عرفت القاعدة الفقهية ابلعديد من التعريفات ادلتقاربة ،خنتار منها ما

يلي:

عرف احلموي ،القاعدة بقولو :إف القاعدة ىي عند الفقهاء غًنىا عند النحاة كاألصوليٌن :إذ ىي عند الفقهاء

حكم أكثرم ال كلي ،ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرؼ أحكامها

()14

وعرفها ادلقري يف قواعده بقولو :كنعين ابلقاعدة كل كلي ىو أخص من األصوؿ كسائر اؼبعاين العقلية العامة،
()15

كأعم من العقود كصبلة الضوابط الفقهية اػباصة
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ومن ادلعاصرين ،عرفها مصطفى الزرقاء أبهنا :أصوؿ فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما
()16

تشريعية عامة يف اغبوادث اليت تدخل ربث موضوعها".

وعرفها أيضا ،الدكتور دمحم الروكي أبهنا  :حكم كلي مستند إىل دليل شرعي ،مصوغ صياغة ذبريدية ؿبكمة ،منطبق
()17.

على جزئياتو على سبيل االطراد أك األغلبية

واصطالحا.
اثلثاً :تعريف الفقو لغة
ً

أوالً – :الفقو بكسر الفاء :العلم ابلشيء ،كالفهم لو ،كالفطنة ،يقاؿ( :فقو الرجل) بكسر القاؼ إذا فهم كعلم
كفطن ،ك(فقو) بضم القاؼ يستعمل يف النعت ،يقاؿ (فقو) الرجل إذا صار فقيها ،كصار لو الفقو نعتا كسجية.
كىذا ما ذىب إليو صبهور أىل اللغة ،كىو أف الفقو دبعىن الفهم اؼبطلق()18كخصو صباعة بفهم األشياء الدقيقة
اػبفية() 19كاستعماؿ لفظة (فقو) ،كما يشتق منها يف القرآف الكرمي يرشد إىل أف اؼبراد منو ليس مطلق العلم بل دقة
()20
ِ
ول
ًنا ِممَّا تَ ُق ُ
الفهم ،كمعرفة غرض اؼبتكلم من كالمو  ،من ذلك قولو سبحانو كتعاىل :قَالُوا ََي ُش َع ْي ُ
ب َما نَ ْف َقوُ َكث ً
ِ ِ
ض ِعي ًفا [ىود]91 :أم ما نفهم كقولو تعاىل :فَ ِ
َوإِ ََّّن لَنَ َر َ
كادو َن يَ ْف َق ُهو َن َح ِديثاً
مال ُ
اك فِينَا َ
ىؤالء الْ َق ْوم ال يَ ُ
[النساء ]78 :أم ال يفهموف القرآف.
()21
كإىل ىذا اؼبعىن يرجع تعريف أيب إسحاؽ الشًنازم :الفقو يف اللغة إدراؾ األشياء اػبفية
اثنياً –:تعريف الفقو اصطالحا.

عرف الفقو يف االصطالح بتعريفات كثًنة ،لعل من أشهرىا وأكثرىا شيوعا ومشوال تعريفو أبنو :العلم ابألحكاـ

الشرعية العملية اؼبكتسب من أدلتها التفصيلية

()22

فاألحكام :صبع حكم ،كىو إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو بواسطة .فإف كانت ىذه الواسطة ىي العقل كاف اغبكم
عقليا ،سواء توصل إليو العقل ابلبداىة كقولنا :الواحد نصف االثنٌن أك عن طريق إعماؿ النظر ،كقولنا الواحد نصف
طبس العشرة .كإف كانت الواسطة ىي العادة كالتجربة ،كاف اغبكم عاداي كذبريبيا .كقولنا النار ؿبرقة .كإف كانت
()23
الواسطة ىي الشرع ،كاف اغبكم شرعيا ،كقولنا :الصالة كاجبة ،كالراب حراـ

الشرعية :أم اؼبنسوبة إىل الشرع ،كىو قيد إلخراج األحكاـ غًن الشرعية كاألحكاـ العرفية أك اللغوية أك العقلية
كالعادية كغًنىا.

العملية :اؼبتعلقة دبا يصدر من الناس من أفعاؿ ،كالصالة كاغبج كالبيع ،كىو قيد إلخراج األحكاـ الشرعية غًن
()24

العملية ،كىي األحكاـ االعتقادية

من أدلتها أي من أدلة األحكام الشرعية ،كىو قيد خيرج ما علم من غًن دليل ،كعلم اؼبقلد الذم مل جيتهد يف
()25
ربصيل األحكاـ من األدلة الشرعية

التفصيلية :قيد إلخراج األدلة اإلصبالية ،كمطلق األمر كمطلق اإلصباع ،فالبحث فيها من شأف علم أصوؿ الفقو(،)26
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أما الفقيو فعملو أف يرد كل  ازلة إىل دليلها التفصيلي كيستنبط حكمها منو.
فالفقو هبذا اؼبعىن ،كما نص عليو الدكتور دمحم الرككي :عمل بشرم ،قوامو اعبهد الفكرم كالعلمي كالقدرة العقلية على
()27
فهم نصوص الشرع ،كأصولو كمقاصده ،كاستنباط أحكامو كفق منهاجو اؼبرسوـ

رابعاً-مميزات القاعدة الفقهية وخصائصها.

كمن خالؿ التعاريف السابقة ،نسجل اؼبيزتٌن األساسيتٌن التاليتٌن:

-1إجياز العبارة ،وإحكام الصياغة ،وسهولة الرتكيب ،مثاؿ ذلك قاعدة الٍ ىع ىادةي يؿبى َّك ىمةه  ،ك الضىَّرر يػيىزاؿ  ،كىذا
ما أشار إليو الشيخ مصطفى الزرقاء بقولو :فهي سبتاز دبزيد من اإلجياز يف صياغتها على عموـ معناىا كسعة استيعابو
()28
للفركع اعبزئية ،فتصاغ القاعدة بكلمتٌن أك ببضع كلمات ؿبكمة من ألفاظ العموـ

-2األغلبية ،وىذا ما أكد عليو تعريف اغبموم السابق ،كأيضا الشيخ مصطفى الزرقاء أكد ىذا اؼبعىن حيث قاؿ:
إف القاعدة الفقهية حكم أكثرم كأغليب ال كلي ،كذلك لوجود اؼبستثنيات كالشواذ يف القاعدة الفقهية أكثر فبا توجد
يف غًنىا من القواعد كالعلوـ األخرل.

خامساً :أمهية القواعد يف الفقو.

كيف بياف أمهية اؼبعرفة ابلقواعد الفقهية يقوؿ اإلماـ القرايف :فإف الشريعة اؼبعظمة احملمدية زاد هللا تعاىل منارىا شرفا
كعلوا اشتملت على أصوؿ كفركع ،كأصوؽبا قسماف:
أحدمها ادلسمى أبصول الفقو ،كىو يف غالب أمره ليس فيو إال قواعد األحكاـ الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة،
كما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ كالرتجيح ،ككبو األمر للوجوب ،كالنهي للتحرمي ،كالصيغة اػباصة للعموـ ،ككبو
ذلك ،كما خرج عن ىذا النمط كخرب الواحد ،كصفات اجملتهدين.

والقسم الثاين :قواعد كلية فقهية جليلة ،كثًنة العدد ،عظيمة اؼبدد ،مشتملة على أسرار الشرع كحكمو ،لكل قاعدة
من الفركع يف الشريعة ما ال حيصى ،كمل يذكر منها شيء يف أصوؿ الفقو ،كإف اتفقت اإلشارة إليو ىنالك على سبيل
اإلصباؿ ،فبقي تفصيلو مل يتحصل.
كىذه القواعد مهمة يف الفقو ،عظيمة النفع ،كبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيو كيشرؼ ،كيظهر ركنق الفقو
كيعرؼ ،كتتضح مناىج الفتاكل كتكشف ،فيها تنافس العلماء ،كتفاضل الفضالء ،كبرز القارح على اعبذع ،كحاز
قصب السبق من فيها برع ،كمن جعل خيرج الفركع ابؼبناسبات اعبزئية ،دكف القواعد الكلية ،تناقضت عليو الفركع
كاختلفت ،كتزلزلت خواطره فيها كاضطربت ،كضاقت نفسو لذلك كقنطت ،كاحتاج إىل حفظ اعبزئيات اليت ال
تتناىى ،كانتهى العمر كمل تقض نفسو من طلب مناىا .كمن ضبط الفقو بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اعبزئيات
الندراجها يف الكليات  ،كاربد عنده ما تناقض عند غًنه كتناسب ،كأجاب الشاسع البعيد كتقارب ،كحصل طلبتو يف
()29
أقرب األزماف ،كانشرح صدره ؼبا أشرؽ فيو من البياف ،فبٌن اؼبقامٌن شأك بعيد ،كبٌن اؼبنزلتٌن تفاكت شديد
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ويف بيان فوائد القواعد الفقهية وأمهيتها أيضا ،يقوؿ ابن رجب اغبنبلي أبهنا :تضبط للفقيو أصوؿ اؼبذىب،
كتطلعو من مآخذ الفقو على ما كاف عنو قد تغيب ،كتنظم لو منثور اؼبسائل يف سلك كاحد ،كتقيد لو الشوارد،
()30
كتقرب عليو كل متباعد
وقال السيوطي أيضا":اعلم أف فن األشباه كالنظائر فن عظيم بو يطلع على حقائق الفقو كمداركو كمأخذه كأسراره،
كيتميز يف فهمو كاستحضاره ،كيقتدر عل اإلغباؽ كالتخريج كمعرفة أحكاـ اؼبسائل اليت ليست دبسطورة ،كاغبوادث
()31
كالوقائع اليت ال تنقضي على مر الزماف .كؽبذا قاؿ بعض أصحابنا :الفقو معرفة النظائر

وقال اإلمام الزركشي " :كىذه قواعد تضبط للفقيو أصوؿ اؼبذىب ،كتطلعو من مآخذ الفقو على هناية اؼبطلب،
()32

كتنظم عقده اؼبنثور يف سلك ،كتستخرج لو ما يدخل ربت ملك
كمن خالؿ ما سبق ،يتضح للباحث أف القواعد الفقهية ؽبا أمهية كفوائد كثًنا منها:
-1أهنا فرع من فركع أصوؿ الشريعة اإلسالمية.
-2أهنا تتضمن على كثًن من أسرار الشريعة كحكمها ك مقاصدىا كما إىل ذلك
-3أهنا ترتب كذبمع الشتات ،اؼبسائل الفقهية يف مكاف كاحد
-4أهنا تساعد الفقيو على معرفة األحكاـ الشريعة ،كزبريج مسائلها كفركعها كإغباقها أبصوؽبا األصلية.
-4أهناتساعد على فهم الفقو ،كدقائقو ،كتعٌن على معرفة األحكاـ ،كزبريج اؼبسائل كإغباقها أبصوؽبا .كمداركو
كمآخذه كتقرب على الفقيو كل متباعد.
-5أف ضبطها يػييىسر على الفقيو ضبط الفقو أبحكامو ،كيغنيو عن حفظ أكثر اعبزئيات؛ إذ إف حفظ جزئيات الفقو
داخل ربت اإلمكاف؛ كلذا قاؿ القرايف
كفركعو يستحيل أف يقدر عليو إنساف خالفا للقواعد فإف حفظها كإف ىكثيػىرت ه
يرضبو هللا( :من ضبط الفقو بقواعده أكال :أهنا تضبط األمور اؼبنتشرة اؼبتعددة ،كتنظمها يف سلك كاحد فبا ديكن من
إدراؾ الركابط كالصفات اعبامعة بٌن اعبزيئات اؼبتفرقة ،فهي كما قاؿ ابن رجب( :تنظم لو منثور اؼبسائل يف سلك
()33
كاحد ،كتقيد لو الشوارد ،كتقرب عليو كل متباعد)
-6اغبفظ كالضبط للمسائل الكثًنة اؼبتناظرة ،حبيث تكوف القاعدة كسيلة ؼبعرفة األحكاـ اؼبندرجة ربتها
()34
الزىماف
-7معرفة أحكاـ اؼبسائل اليت ليست دبسطورة كالوقائع اليت ال تنقضي على فبىىٌر َّ
ادلبحث الثاين:مفهوم الضابط الفقهي والفرق بينو وبٌن القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية.

أوالً:تعريف الضابط لغة

الضابط لغة :اسم و
الضٍبط :ليزكـ شيء ال يفارقو يف كل شيء ،كرجل
ضبى ى
ط يى ٍ
ضابط ،ك ى
ضٍبطان فهو ى
ضبًط ى
فاعل من ى
صبيع()35كقاؿ بعضهم :الضبط لزكـ شيء ال
ضابط :شديد البطش كالقوة كاعبسم ،كاألضبط :الذم يعمل بيديو ن
يفارقو يف كل شيء ،كمنو يقاؿ :أخذه فتأبٌطو مث تضبٌطو ( ،)36كيقاؿ :فالف ال يضبط عملو ،أم ال يقوـ دبا فيًٌوض
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إليو ( ,) 37ككأف ذلك لعدـ قدرتو على لزكـ ذلك العمل كحبسو لنفسو عليو.

اصطالحا :عرؼ أبنو حكم أغليب يتعرؼ منو أحكاـ اعبزئيات الفقهية اؼبتعلقة بباب كاحد من
اثنياً-:معىن الضابط
ن
أبواب الفقو مباشرة  )38(،فهو يشرتؾ  -يف معناه االصطالحي -مع القاعدة الفقهية يف أف كال منهما جيمع جزئيات
()39
متعددة يربط بينها رابط فقهي
فعرفو أصحاب
االجتاه األول :أف الضابط كالقاعدة دبعىن كاحد؛ فهما مرتادفاف ،كىو مبين على عدـ التفريق بينهما؛ َّ

ىذا االذباه كتعريف القاعدة .يقوؿ ابن اؽبماـ يف معرض كالمو عن القواعد :كمعناىا كالضابط كاألصل كالقانوف
كاغبرؼ ( ،)40كيقوؿ ابن أمًن اغباج يف شرحو لقوؿ ابن اؽبماـ( :كمعناىا) أم القاعدة (كالضابط كالقانوف كاألصل
اصطالحا)( )41كالقاعدة عندىم( :األمر الكلي الذم ينطبق عليو جزئيات كثًنة يفهم
كاغبرؼ) فهي ألفاظ مرتادفة
ن
()42
أحكامها منها)
فعرفو أصحاب ىذا االذباه بتعريف مغاير لتعريف القاعدة للتفريق
االجتاه الثاين :أف الضابط ُّ
أخص من القاعدةَّ ،

بينهما.
عم
يقوؿ ابن النجار :كالغالب فيما خيتص بباب ،كقيصد بو نظم صور متشاهبة يسمى ضابطان ،كإف شئت قلت :ما َّ
صوران؛ فإف كاف اؼبقصود من ذكره القدر اؼبشرتؾ الذم بو اشرتكت الصور يف اغبكم ،فهو ال يػم ٍد ًرؾ ،كإال فإف كاف
()43
القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط ،من غًن نظر يف مأخذىا ،فهو الضابط ،كإال فهو القاعدة
فيكوف تعريف الضابط( :أمر يكلًٌي خيتص بباب كاحد ،كي يقصد بو نظم صور متشاهبة)

أعم من القاعدة ،كمل أجد من قاؿ بو إال أف أضبد اغبموم نسبو إىل بعض احملققٌن،
االجتاه الثالث :أف الضابط ُّ
فقاؿ  :يف عبارة بعض احملققٌن ما نصو :كرظبوا الضابطة أبهنا أمر كلي ينطبق على جزئياتو لتعرؼ أحكامها منو،
()44
قاؿ :كىي أعم من القاعدة ،كمن مث ىر ىظبيوىا أبهنا صورة كلية يتعرؼ منها أحكاـ صبيع جزئياهتا
كاالذباه الثاين ىو األقرب.
اثلثاً :الفرق بٌن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية.
يشرتؾ الضابط كالقاعدة يف أف ِّ
حكم كلي جيمع فركعان فقهية ،فبا جعل بعض العلماء ال يرل فرقان بينهما؛
كال منهما ه
إال إف بعضهم الحظ فركقان بٌن الضابط كالقاعدة يسبىيػًٌز كل كاحد منهما عن اآلخر ،كخباصة إذا افرتقا ،كأبرز ىذه
الفركؽ ،ىي:
أوالً :من حيث االختصاص :فالقاعدة ال زبتص بباب من أبواب الفقو خبالؼ الضابط.
()45
السبكي :كالغالب فيما اختص بباب كقيصد بو ني ًظم صور متشاهبة أف تسمى ضابطان
يقوؿ اتج الدين ُّ

أمشل ابلنظر إىل أهنا تدخل يف أبواب متعددة خبالؼ
اثنياً :من حيث العموـ كاػبصوص :القواعد الفقهية ُّ
أعم ك ي
الضوابط الفقهية اليت زبتص يف اؼبوضوع الذم تتناكلو.
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أمشل من جهة كحدة اؼبوضوع كوهنا ذبمع ضوابط فقهية متفرقة يف ابب كاحد أك أبواب
كتكوف الضوابط الفقهية ُّ
أعم ك ي
معينة.

شَّت ،كالضابط جيمعها من ابب
يقول ابن ُُنَيم :كالفرؽ بٌن الضابط كالقاعدة أف القاعدة ذبمع فركعان من أبواب َّ

كاحد ،ىذا ىو األصل

()46

وينبين عليهما فرقان آخران ،مها:

أ -من حيث االشتمال على الفروع :فالفركع اؼبندرجة ربت القاعدة أكثر من الفركع اليت قد تندرج ربت الضابط؛
()47

يقصر عنو الضابط فكانت فركعها كذلك ال زبتص بباب معٌن
ألف للقاعدة عمومان ي

ب -من حيث االستثناءات :فاالستثناءات يف القواعد أكثر منها يف الضوابط؛ ألف الضوابط تكوف يف ابب كاحد
فال زبرج االستثناءات  -يف الغالب -عن ىذا الباب.
كالضابط الفقهي كالقاعدة الفقهية اصطالحاف مرتادفاف يدالف على معىن كاحد( .) 48كىو اختيار شائع يف اؼبصادر
()49
الفقهية كيف عدد من كتب القواعد الفقهية.
كشبة من قاؿ إف الضابط ىو غًن القاعدة ،فمجاؿ الضابط الفقهي أضيق من ؾباؿ القاعدة الفقهية ،فهما متفقاف يف
أف كال منهما حكم كلي تندرج ربتو فركع فقهية ،إال أف:
بباب فقهي ك و
 الضابط خيتص واحد فقط.
 كالقاعدة أكسع ؾباال ،فهي تتعلق بعدة أبواب فقهيةقاؿ اإلماـ اؼبرداكيًنضبو هللا :القاعدة :ىي األمر الكلي الذم ينطبق على جزئيات كثًنة تيػ ٍفهم أحكامها منها .كىي
ضرابف:
األول :ما الخيتص بباب ،كقولنا (أ َّ ً
َّك)
ٌن ىال يػيٍرفى يع ًابلش ًٌ
ىف الٍيىق ى
الثاين :ما خيتص بباب ،كقولنا (كل ىكفَّارة سببها مع ً
صيٌة فى ًه ىي على الٍ ىف ٍور).
ى ى ى ىٍ
سمى ضابطان.
كالغالب فيما خيتص بباب كقصد بو نظم صور متشاهبة يي ٌ
عم صوران ،فإف كاف القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غًن نظر يف مأخذىا
شئت ى
كإف ى
قلت :ما ٌ
()50
فهو الضابط ،كإال فهو القاعدة) أ.ق بتصرؼ كاالختصار.
رابعاً :الفرق بٌن القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية.

يعترب اإلماـ القرايف أكؿ من ميز بٌن القاعدة األصولية كالقاعدة الفقهية ،فقد جاء يف مقدمة الفركؽ ما يلي :فإف
الشريعة اؼبعظمة احملمدية اشتملت على أصوؿ كفركع ،كأصوؽبا قسماف:

أحدمها :اؼبسمى أبصوؿ الفقو ،كىو يف غالب أمره ليس فيو إال قواعد األحكاـ الناشئة عن األلفاظ العريية خاصة،

كما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ كالرتجيع ،ككبو األمر للوجوب كالنهي للتحرمي كالصيغة اػباصة للعموـ ككبوذلك.
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والقسم الثاين :قواعد فقهية كلية ،كثًنة العدد ،عظيمة اؼبدد ،مشتملة على أسرار الشرع كحكمو ،لكل قاعدة من
الفركع يف الشريعة ما ال حيصى ،كمل يذكر شيء منها يف أصوؿ الفقو ،كإف اتفقت اإلشارة إليو ىنالك على سبيل
اإلصباؿ فبقى تفصيلو مل يتحصل .كنوه هبا يف موضع آخر بقولو :فإف القواعد ليست مستوعبة يف أصوؿ الفقو ،بل
أصال  .كإذا أجرينا موازنة عامة بٌن
للشريعة قواعد كثًنة جدِّا عند أئمة الفتول كالقضاء ال توجد يف كتب الفقو ن
القواعد األصولية كالقواعد الفقهية تبٌن لنا عدة أمور قد تعد فوارؽ رئيسية بٌن اؼبصطلحٌن:
 - 1إف علم أصوؿ الفقو ابلنس بة للفقو ميزاف كضابط السثنباط الصحيح من غًنه ،شأنو يف ذلك علم النحو لضبط
النطق كالكتابة ،كقواعد ىذا الفن ىي كسط بٌن األدلة كاألحكاـ ،فهي اليت يستنبط هبا اغبكم من الدليل التفصيلي،
دائما الدليل كاغبكم ،كقولك :األمر للوجوب ،كالنهي للتحرمي ،كالواجب اػبيًَّن يخيرج اؼبكلف عن العهدة
كموضوعها ن
فيو بفعل كاحد فبا يخًًٌن فيو .أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية ،أك أكثرية ،جزئياهتا بعض مسائل الفقو ،كموضوعها
دائما ىو فعل اؼبكلف.
ن
 - 2القواعد األصولية قواعد كلية تنطبق على صبيع جزئياهتا كموضوعاهتا .أما القواعد الفقهية :فإهنا أغلبية يكوف
اغبكم فيها على أغلب اعبزئيات ،كتكوف ؽبا اؼبستثنيات.
 - 3القواعد األصولية ذريعة الستنباط األحكاـ الشرعية العملية ،كبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها ،ألهنا عبارة عن
ؾبموعة األحكاـ اؼبتشاهبة اليت ترجع إىل علة كاحدة ذبمعها ،أك ضابط فقهي حييط هبا ،كالغرض منها تقريب اؼبسائل
الفقهية كتسهيلها.
 - 4القواعد الفقهية متأخرة يف كجودىا الذاين كالواقعي عن الفركع ،ألهنا صبع ألشتاهتا ،كربط بينها ،كصبع ؼبعانيها.
أما األصوؿ فالفرض الذىين يقتضي كجودىا قبل الفركع؛ ألهنا القيود اليت أخذ الفقيو نفسو هبا عند االستنباط،
السنة ،كأف نص القرآف أقول من ظاىره ،كغًن ذلك من مسالك
َّما على ما جاءت بو ُّ
ككوف ما يف القرآف مقد ن
دليال
االجتهاد .كىذه يم ىقدَّمة يف كجودىا إىل استباط الفركع ابلفعل ،ككوف ىذه األصوؿ كشفت عنها الفركع ليس ن
على أف الفركع متقدمة عليها ،بل ىي يف الوجود سابقة ،كالفركع ؽبا دالة كاشفة ،كما يدؿ اؼبولود على كالده ،ككما
تدؿ الثمرة على الغراس ،ككما يدؿ الفرع على نوع البذكر.
 - 5القواعد الفقهية تشبو أصوؿ الفقو من  احية ،كزبالفها من  احية أخرل .أما جهة اؼبشاهبة :فهي أف كال منهما
قواعد تندرج ربتها جزئيات .كأما جهة االختالؼ :فهي أف قواعد األصوؿ عبارة عن اؼبسائل اليت تشملها أنواع من
األدلة التفصيلة ،ديكن استنباط التشريع منها .كأما قواعد الفقو :فهي عبارة عن اؼبسائل اليت تندرج ربتها أحكاـ الفقو
أحكاما جزئية
نفسو ،ليصل اجملتهد إليها بناء على تلك القضااي اؼببينة يف أصوؿ الفقو ،مث إف الفقيو إف أكردىا
ن
فليست قواعد ،كإف ذكرىا يف صور قضااي كلية تندرج ربتها األحكاـ اعبزئية فهي القواعد .ككل منهما  -القواعد
الكلية كاألحكاـ اعبزئية  -داخل يف مدلوؿ الفقو على كجو اغبقيقة ،ككل منهما متوقف عند اجملتهد على دراسة
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األصوؿ اليت يبين عليها كل ذلك )51(.من أمثلة القواعد األصولية-1 :األمر للوجوب حَّت تصرفو قرينة عن ذلك.
-2النهي للتحرمي حَّت تصرفو قرينة عن ذلك-3 .العاـ شامل عبميع أفراده ما مل يرد التخصيص( .ىل العربة بعموـ
()52
السبب)
اللفظ أك خبصوص ٌ
ادلبحث الثالث :أىم القواعد الفقهية احلاكمة للمواطنة يف الشريعة اإلسالمية.

مع كثرة اؼبسائل اليت تعرض ىذا اؼببحث ،أراين حباجة إىل ؼبلمة أطرافها ،كذبميع قضاايىا اعبزئية يف كليات
كعموميات تكشف عن ركح الشريعة السمحاء ،كتعٌن على فهم ما قد جي ٌد من قضااي ك مسائل تتعلق دبوضوع
البحث.كال يتحقق ىذا اؽبدؼ على خًن كجو إال أبف كبدد القواعد العامة اليت زبضع ؽبا أحكاـ اؼبواطنة يف الشريعة
اإلسالمية الغراء ،كفيما يلي أحاكؿ بياف ىذه القواعد إبجياز اتـ؛ نظرا لطوؿ البحث.
كإليك أىم تلك القواعد:
()53

 -1قاعدة :ذلم ما لنا وعليهم ما علينا
أصل ىذه القاعدة ىو أف غًن اؼبسلمٌن يف اجملتمع اؼبسلم ؽبم ما للمسلمٌن من حقوؽ كعليهم ما على اؼبسلمٌن من
كاجبات ،كىذه القاعدة جرت على لساف فقهاء اغبنفية ،كتدؿ عليها عبارات فقهاء اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة
كيؤيدىا بعض اآلاثر عن السلف ،فقد ركم عن علي بن أيب طالب أنو قاؿ :إمنا قبلوا اعبزية لتكوف أمواؽبم كأموالنا،
()54
كدماؤىم كدمائنا.
كال شك أف أكىل الناس بتطبيق ىذه القاعدة عليهم من غًن اؼبسلمٌن ىم أىل الكتاب من اليهود كالنصارل خاصة،
مث يلحق هبم أىل كل عهد فبن يساكنوف اؼبسلمٌن كيساكنهم اؼبسلموف يف داير كاحدة ،كأصل اؼبسػألة ىنا ىو اؼبساؼبة
كاؼبساكنة كترؾ احملاربة؛ أعين أف تعميم القاعدة جيعل على تطبيقها ليس الداينة ،كلكن موقف غًن اؼبسلم ككونو مساؼبا
كمعاىدا أك غًن ذلك.
()55

 -2قاعدة :أن األصل ىف أىل الذمة تركهم وما يدينون.

فال جيربكف على ترؾ دينهم كال يكرىوف على ذلك ،فلهم اغبق يف إقامة شعائر دينهم الذم يعتقدكنو قاؿ هللا تعاىل:
ِ ِ
ال إِ ْكراه ِيف ال ِّدي ِن قَ ْد تَب ٌَّن ُّ ِ
ِ ِ
ك ِابل ُْع ْرَوةِ ال ُْوثْقى ال
سَ
َ
ََ
الر ْش ُد م َن الْغَ ِّي فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر ِابلطَّاغُوت َويُ ْؤم ْن ِاب ََّّلل فَ َقد ْ
استَ ْم َ
ِ
ِ
ِ
صام ذلَا َو َّ
يم [البقرة]256 :
اَّللُ َْس ٌ
انْف َ
يع َعل ٌ
أيضا ديكن تعميمها على غًن أىل الكتاب ،على الرغم من منطوقها؛ ألنو إف كاف النيب ترؾ اليهود
كىذه القاعدة ن
كالنصارل كما يدينوف كمل يقبل من اؼبشركٌن العرب إال اإلدياف ،فإف أصحابو من بعده تركوا اجملوس كالصابئة كمشركي
البالد اؼبفتوحة كما يدينوف ،كمنهم الراشدكف مهنع هللا يضر.

 .3قاعدة :أن أىل الذمة ىف ادلعامالت كادلسلمٌن إال ما استثىن منها

()56

أف أىل الذمة يف اؼبعامالت كالبيوع كاإلجارة كسائر التصرفات اؼبالية كاؼبسلمٌن (إال ما استثين من اؼبعاملة ابػبمر
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كاػبنزير ككبومها) كذلك أهنم ملتزموف أحكاـ اإلسالـ فيما يرجع إىل اؼبعامالت اؼبالية ،فيصح منهم البيع كاإلجارة
كاؼبضاربة كاؼبزارعة ككبوىا من العقود كالتصرفات اليت تصح من اؼبسلمٌن ،كال تصح .منهم عقود الراب كالعقود الفاسدة
()57
كاحملظورة اليت ال تصح من اؼبسلمٌن ،كما صرح بو فقهاء اؼبذاىب األربعة.
()58

 -4قاعدة :قتال ادلشركٌن معلل ابحلرابة وليس ابختالف الدين.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا عند شرحو كتوضحو ؽبذه القاعدة قاؿ :كإذا كاف أصل القتاؿ اؼبشركع ىو

اعبهاد كمقصوده ىو أف يكوف الدين كلو هلل كأف تكوف كلمة هللا ىي العليا فمن منع ىذا قوتل ابتفاؽ اؼبسلمٌن ،كأما
من مل يكن من أىل اؼبمانعة كاؼبقاتلة كالنساء كالصبياف كالراىب كالشيخ الكبًن كاألعمى كاؼبزمن ...ككبوىم فال يقتل
عند صبهور العلماء إال أف يقاتل بقولو أك فعلو ...مث قاؿ ...كالكفار إمنا ييقاتىلوف بشرط اغبًراب ،كما ذىب إليو
()59
صبهور العلماء ،ككما َّ
دؿ عليو الكتاب كالسنَّة  .أ.ق بتصرؼ كاختصار
قال ابن القيم :كألف القتل إمنا كجب يف مقابلة اغبراب ال يف مقابلة الكفر كلذلك ال يقتل النساء كال الصبياف كال

الزمين كالعمياف كال الرىباف الذين ال يقاتلوف ،بل نقاتل من حاربنا )60(.ككل ىؤالء اؼبذكورين ،ال جيوز قتلهم ،إال إذا
()61
اشرتكوا يف حرب ضد اؼبسلمٌن أك أعانوىم آبراء أك تدبًنات أك ربريض
()62

 5قاعدة :مراعاة ادلصلحة ودفع ادلفسدة

فإذا تعارضت مفسدة كمصلحة قدـ دفع اؼبفسدة ألف درء اؼبفاسد أكىل من جلب اؼبصاحل ،كاعتناء الشرع بدفع
()63
اؼبفاسد آكد من اعتنائو جبلب اؼبصاحل بدليل أنو جيب دفع كل مفسدة كال جيب جلب كل مصلحة
()64

.6قاعدة" :العدل مأمور بو يف مجيع األمور"

ألف العدؿ نظاـ حياة ،فإذا ما أقيم أمر الدنيا بعدؿ قامت ،كإف مل يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالؽ ،كمَّت مل تقم
)(65
بعدؿ مل تقم ،كإف كاف لصاحبها من اإلدياف ما جيزل بو يف اآلخرة"
قاؿ شيخ اإلسالـ رضبو هللا ..العدؿ ال يقتصر على كونو فريضة ككاجبان فحسب بل ىو ضركرة كونية ال تستقيم حياة
الناس برىم كفاجرىم بدكهنا ...مث قاؿ ..كابعبملة فإف العدؿ كاجب لكل أحد على كل أحد يف صبيع األحواؿ،
ٌن الن ِ
َّاس أَ ْن
كالظلم ال يباح منو شيء حباؿ" .كىناؾ اآلايت القرآنية كثًنة يف ذلك كمنها قولوَ :وإِ َذا َح َك ْمتُ ْم بَ َْ
ِ
ِ
اَّللَ نِِع َّما يَِعظُ ُك ْم بِ ِو إِ َّن َّ
ََتْ ُك ُموا ِابل َْع ْد ِل إِ َّن َّ
ًنا [النساء ]58 :وقولوَ :وَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَ ئَا ُن قَ ْوٍم
اَّللَ َكا َن َْس ًيعا بَص ً
ِ
ِ
اَّللَ َخبًِنٌ ِبَا تَ ْع َملُو َن [اؼبائدة ،]8 :وقولو :إِ َّن َّ
اَّللَ إِ َّن َّ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقوا َّ
اَّللَ ََي ُْم ُر
َعلَى أ ََّال تَ ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُى َو أَق َْر ُ
اإلحس ِ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن [النحل]90 :
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
ابل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
ب ِْ
.7قاعدةَّ « ":
إن َّ
سا َن َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء» "كىذه القاعدة العظيمة مأخوذة من حديث النيب فيما ركاه
اَّللَ َكتَ َ
اإل ْح َ
مسلم يف صحيحو من حديث شداد بن أكس رضي هللا عنهما ....ىعن رس ً
اؿ« :إً َّف هللا ىكتىب ًٍ
اإل ٍح ىسا ىف
وؿ هللاً  ،قى ى
ٍ ىي
ى ى
ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء...اغبديث »( )66االحساف كما عرفو اعبرجاين يف التعريفات:ىو فعل ما ينبغي أف يفعل من اػبًن ،كيف
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الشريعة :أف تعبدهللا كأنك تراه فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ )67(.فاإلحساف كاجب يف معاملة اػبلق كمعاشرهتم كلهم ال
فرؽ بٌن شخص كآخر بل كل الناس.
()68

.8قاعدة :العهد يعصم الدماء واألموال ،ويوجب الكف عن أعمال القتال.

فمعىن ذلك أنو إذا دخل اؼبسلم دار اغبرب اتجرا (أبماف) ،أك ما يشبو ذلك من أمور الدين أك الدنيا فال حيل لو أف
يتعرض لشيء من أمواؽبم كال من دمائهم؛ ألنو ضمن كعهد أال يتعرض ؽبم ابالستئماف ،فإذا خالف ذلك كتعرض
عليهم ففعلو يكوف غدرا كالغدر كما ىو معركؼ حراـ ،إال إذا غدر بو ملكهم ،فأخذ أموالو أك حبسو ،أك فعل ذلك
أسًنا؛ فيباح لو ذلك ألنو غًن
غًن اؼبلك بعلم اؼبلك كمل دينعو؛ ألهنم ىم الذين نقضوا العهد ،كلكن إذا كاف ن
()69
مستأمن.

النتائج :ومن خالل ىذا البحث توصل الباحث إىل النتائج التالية:

 أف الوطن ال خيتلف عن تقسيم الفقهاء إختالفان كثًنان كذلك ألف الوطن األصلى الذم ينتمي إليو اإلنساف عند
إصطالح الفقهاء يقابلو يف عصر ا ىذا دبا يسمى بوطن اػباص ،كلكن ىناؾ قيد يف ذلك ليس على إطالقو ألف من
يتزكج من بلد ال يعترب من مواطين تلك البلد كأما من كطن اإلقامة يعترب يف عصر ا فبن يسافر إىل بلد من بلداف
ألجل الدراسة ،أك العالج ،أك التجارة أك السياحة ،أك ما شابو ذلك.
أخوة ففي ذلك تشبيو بليغ ،أك استعارة شبو اؼبشاركة فيو ابؼبشاركة يف
 أف هللا تبارؾ كتعاىل ظبى اؼبشاركة يف اإلدياف ٌ
األبدم يف اعبناف.
كال منهما أصل للبقاء ،إذ التوالد منشأ اغبياة ،كاإلدياف منشأ البقاء
أصل التوالد ،ألف ٌ
ٌ
احلواشي
( )1ابن منظور ،دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،صباؿ الدين األنصارم الركيفعى اإلفريقى ،لسان العرب ،الطبعة :الثالثة 1414 -
ىػ  3،الناشر :دار صادر  -بًنكت | .361
()2أبو اغبسن علي بن إظباعيل بن سيده اؼبرسي ،احملكم واحمليط األعظم ،ربقيق :عبد اغبميد ىنداكم ،الطبعة :األكىل 1421 ،ىػ -
 2000ـ ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بًنكت .172 |1.
()3ينظر :ابن منظور لساف العرب ،361/3 ،كالشاطيب اؼبوافقات .30 / 1
ؿبمد صابر الفاركقي اغبنفي التهانوم  ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ،كالعلوـ
()4ينظر:دمحم بن علي ابن القاضي دمحم حامد بن ٌ
تقدمي كإشراؼ كمراجعة :د .رفيق العجم  ،ربقيق :د .علي دحركج ،الطبعة :األكىل 1996 -ـ ،.الناشر :مكتبة لبناف  اشركف  -بًنكت
.1295 /2
( )5اؼبهندس ،ؾبدم كىبو ،ككامل معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ص.165 :
ً
ً
ً
ً
ً
يصوؿ الف ٍقو الٍ يم ىق ىارف،
ب يف علٍ ًم أ ي
( )6الزرقا ،مصطفى أضبد ،اؼبدخل الفقهي العاـ .906/2 ،عبد الكرمي بن علي بن دمحم النملة ،الٍ يم ىه َّذ ي
(ربر هير ؼبسائًلًو كدراستها دراسةن نظريَّةن تطبيقيَّةن) ،الطبعة األكىل 1420 :ىػ  1999 -ـ ،دار النشر :مكتبة الرشد – الرايض.22|1،
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( ) 7أضبد الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،11 |3،ربقيق :دمحم اغببيب ابن اػبوجة ،عاـ
النشر 1425 :ىػ  2004 -ـ ،الناشر :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر.
( ) 8ابن عاشور التونسي دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ربقيق :دمحم اغببيب ابن اػبوجة ،عاـ النشر:
 1425ىػ  2004 -ـ ،الناشر :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر ،10 |3،كشاؼ اصطالحات الفنوف.1176/2 :
( )9الدكتور دمحم صدقي بن أضبد بن دمحم آؿ بورنو أبو اغبارث الغزم ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ،الطبعة :الرابعة1416 ،ىػ
  1996ـ ،ج ،14/1/مؤسسة الرسالة ،بًنكت – لبناف.( ) 10ابن عاشور التونسي دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،10 |3،كشاؼ اصطالحات الفنوف:
.1176/2
( ) 11اغبموم أضبد بن دمحم مكي ،أبو العباس ،شهاب الدين اغبسيين اغبنفي ،غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر ،الطبعة:
األكىل1405 ،ىػ 1985 -ـ ،الناشر :دار الكتب العلمية.51 |1،
( )12الفيومي ،اؼبصباح اؼبنًن ص  ،700ككشاؼ اصطالحات الفنوف للتهانوم .1176/5
() 13السبكي اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين ،األشباه كالنظائر ،الطبعة :األكىل 1411ىػ1991 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العلمية.11 |1،
() 14اغبموم ،غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر :،أضبد بن دمحم مكي ،أبو العباس ،شهاب الدين اغبسيين اغبنفي ،الطبعة:
األكىل1405 ،ىػ 1985 -ـ ،الناشر :دار الكتب العلمية .51 |1،كينظر اإلحكاـ لآلمدم.6/1:
( )15القواعد ،تقي الدين اغبصين :أبو بكر بن دمحم بن عبد اؼبؤمن  ،دراسة كربقيق :د .عبد الرضبن بن عبد هللا الشعالف ،د .جربيل بن
دمحم بن حسن البصيلي ،أصل الكتاب :رسالتا ماجستًن للمحق ىق ٌٍن ،الطبعة :األكىل 1418 ،ىػ  1997 -ـ ،الناشر :مكتبة الرشد
للنشر كالتوزيع ،الرايض  -اؼبملكة العربية السعودية.22 |1،
( ) 16الشيخ الدكتور دمحم صدقي بن أضبد بن دمحم آؿ بورنو أبو اغبارث الغزم  ،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ،الطبعة :الرابعة،
 1416ىػ  1996 -ـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بًنكت  -لبناف .15 |1
( ) 17ينظر :دمحم الرككي نظرية التقعيد الفقهي كأثرىا يف اختالؼ الفقهاء ص،30 :أرشيف ملتقى أىل اغبديث –  ،3مت ربميلو يف:
احملرـ  1432ىػ = ديسمرب  2010ـ.106،151 .
( )18التهانوم ،دمحم بن علي ابن القاضي ،موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ ،الطبعة :األكىل 1996 -ـ .،الناشر :مكتبة
لبناف  اشركف – بًنكت ، 1177-1176/5 : ،أبو اغبسن علي بن إظباعيل بن سيده اؼبرسي ،احملكم كاحمليط األعظم ،احملقق :عبد
اغبميد ىنداكم ،الطبعة :األكىل 1421 ،ىػ  2000 -ـ ،الناشر :دار الكتب العلمية – بًنكت ،128 |4،ابن منظور.522 |13،
أضبد فارس أفندم ،صاحب اعبوائب ،اعباسوس على القاموس ،عاـ النشر 1299 :ىػ ،الناشر :مطبعة اعبوائب – قسطنطينية|1،
 ،109الفًنكزآابدل ،القاموس احمليط.1250 |1،
( )19اعبوىرم ،عبدهللا بن سليماف ،اؼبواىب السنية شرح الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية ،الناشر:اؼبكتب اإلسالمي للطباعة كالنشر،
ص.28 :
( )20اؼبقرم ،قواعد :بتحقيق أضبد بن عبد هللا بن ضبيد.210/1 ،
( )21ينظر :القرايف ،أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن ،شرح تنقيح الفصوؿ ،احملقق :طو عبد الرؤكؼ سعد ،الطبعة :األكىل 1393 ،ىػ
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  1973ـ ،الناشر :شركة الطباعة الفنية اؼبتحدة ،ص.17-16 :( )22الربكيت قواعد الفقو ،دمحم عميم اإلحساف اجملددم ،الطبعة :األكىل ،1986 – 1407 ،الناشر :الصدؼ ببلشرز –
كراتشي.414|1،
( )23ينظر :الرككي ،الدكتور ،نظرية التقعيد الفقهي ،ص.30:
( )24الباحسٌن ،الدكتور يعقوب بن عبدالوىاب ،أصوؿ الفقو ،ص.82 :
( )25ابن النجار اغبنبلي ،شرح الكوكب اؼبنًن.44/1 ،
( )26الباحسٌن ،أصوؿ الفقو ص.83 :
( )27ينظر :الرككي نظرية التقعيد الفقهي ص.30 :
()28أرشيف ملتقى أىل اغبديث  -مت ربميلو يف :احملرـ  1432ىػ = ديسمرب  2010ـ.106،151 ،
( )29القرايف ،أبو ا لعباس شهاب الدين أضبد بن إدريس بن عبد الرضبن اؼبالكي الشهًن ابلقرايف ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف اتريخ،
الناشر :عامل الكتب.3|1،
السالمي ،البغدادم ،مث الدمشقي ،اغبنبلي ،القواعد ،الناشر:
( )30ابن رجب ،زين الدين عبد الرضبن بن أضبد بن رجب بن اغبسن ،ى
دار الكتب العلمية.3|1،
( ) 31السيوطي ،عبد الرضبن بن أيب بكر ،جالؿ الدين ،األشباه كالنظائر ،الطبعة :األكىل1411 ،ىػ 1990 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العلمية.6|1،
( ) 32الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر ،اؼبنثور يف القواعد الفقهية ،الطبعة :الثانية1405 ،ىػ 1985 -ـ،
الناشر :كزارة األكقاؼ الكويتية.66|1،
و
و
األظبرم ،ؾبموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية اعتىن
آؿ يع ىمًٌوًن،
بن يؿب َّمد ب ًن حس ون ي
ُّ
(ٍ 33
)القحطاينُّ ،أبو يؿب َّمد ،صاحلي ي
إبخراجها :متعب بن مسعود اعبعيد ،الطبعة :األكىل 1420 ،ىػ  2000 -ـ ،الناشر :دار الصميعي للنشر كالتوزيع ،اؼبملكة العربية
السعودية.6|1،
( ) 34السيوطي ،عبد الرضبن بن أيب بكر ،جالؿ الدين ،األشباه كالنظائر ،الطبعة :األكىل1411 ،ىػ 1990 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العلمية .6|1،اؼبدخل إىل دراسة اؼبذاىب الفقهية.329 |1،
( )35ابن فارس ،أضبد بن زكرايء القزكيين،مقاييس اللغة :ابب الضاد كالباء كما يثلثهما ،مادة (ضبط) ( ،)387 /3عاـ النشر:
1399ىػ 1979 -ـ .الناشر :دار الفكر ،كهتذيب اللغة :ابب الضاد كالباء ،مادة (ض ب) (.)339 /11
( )36األزىرم ،دمحم بن أضبد ،هتذيب اللغة ( 339/11ض ب ط) ،احملقق :دمحم عوض مرعب ،الطبعة :األكىل2001 ،ـ ،الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب – بًنكت ،أساس البالغة للزـبشرم ص .370
( ) 37ينظر :الباحسٌن ،الدكتور يعقوب بن عبدالوىاب ،القواعد الفقهية دراسة ربليلية –أتصيلية-اترخيية ص ،58الطبعة األكىل
1418ق 1998ـ ،من طبعة مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع الرايض اؼبملكة العربية السعودية.
( )38اؼبقرم ،مقدمة ربقيق القواعد .107-106/1
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( ) 39اللطيف،عبد الرضبن بن صاحل العبد ،القواعد كالضوابط الفقهية اؼبتضمنة للتيسًن /40/1 ،الطبعة :األكىل1423،ىػ2003/ـ،
من منشورات :عمادة البحث العلمي ابعبامعة اإلسالمية ،اؼبدينة اؼبنورة ،اؼبملكة العربية السعودية،القواعد الفقهية للندكم ص،46:
كمقدمة ربقيق قواعد اؼبقرم .108/1
( )40ابن مهاـ ،التحرير يف أصوؿ الفقو (ص.)5 :
( ) 41دمحم أمٌن بن ؿبمود البخارم اؼبعركؼ أبمًن ابدشاه اغبنفي تيسًن التحرير ،كصورتو :دار الكتب العلمية  -بًنكت ( 1403ىػ -
 1983ـ) ،كدار الفكر  -بًنكت ( 1417ىػ  1996 -ـ) ،الناشر :مصطفى البايب ا ٍغبلىًيب  -مصر ( 1351ىػ  1932 -ـ)،
.15|1
( ) 42السبكي اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين  ،األشباه كالنظائر ،الطبعة :األكىل 1411ىػ1991 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العلمية.11|1،
( )43اؼبرداكم ،علي بن سليماف الدمشقي ،التحبًن شرح التحرير يف أصوؿ الفقو ،احملقق :د .عبد الرضبن اعبربين ،د .عوض القرين ،د.
أضبد السراح ،الطبعة :األكىل1421 ،ىػ 2000 -ـ ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرايض.126 |1،
( )44مكي،أضبد بن دمحم،غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر ()5 /2
( )45السبكي ،األشباه كالنظائر (.)11 /1
ً
ً
ً
ً
ُّع ىماف ،كضع حواشيو كخرج
ىيب ىحنٍيػ ىفةى النػ ٍ
( )46ابن قبيم اؼبصرم ،زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ،اؼبعركؼٍ ،األى ٍشبىاهي ىكالنَّظىائير ىعلىى ىم ٍذ ىىب أً ٍ
أحاديثو :الشيخ زكراي عمًنات ،الطبعة :األكىل 1419 ،ىػ  1999 -ـ ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بًنكت – لبناف.137 |1 ،
( )47ابن قبيم ،األشباه كالنظائر (ص)137 :
( )48يظر :الندكم ،علي أضبد ،القواعد الفقهية مفهومها ،نشأهتا ،تطورىا ،دراسة مؤلفاهتا ،أدلتها ،مهمتها ،تطبيقاتو ،ص،47 :
الطبعة الرابعة = 1418ىػ ،دار القلم – دمشق كالقواعد الفقهية للباحسٌن ص .59-58
( )49الندكم ،القواعد الفقهية ص.47 :
( ) 50اؼبرداكم العالء الدين أبو اغبسن علي بن سليماف الدمشقي ،التحبًن شرح التحرير يف أصوؿ الفقو ،126-125/1 ،ربقيق :د.
عبد الرضبن اعبربين ،د .عوض القرين ،د .أضبد السراح ،الطبعة :األكىل1421 ،ىػ 2000 -ـ ،مكتبة الرشد  -السعودية  /الرايض.
( ) 51على صبعة دمحم عبد الوىاب،اؼبدخل إىل دراسة اؼبذاىب الفقهية،الطبعة :الثانية  1422 -ىػ  2001 -ـ،الناشر :دار السالـ –
القاىرةػ.331|1،
( )52عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اعبديع العنزم ،تيسًني علم أصوؿ الفقو ،الطبعة :األكىل 1418 ،ىػ -
 1997ـ ،الناشر :مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بًنكت – لبناف.14|1 ،
( - )53ابن عاشور التونسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية.683 |1،
()54الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،111 / 6 ،ك ابن جزم القوانٌن الفقهية ص  ،105ك الشًنازم اؼبهذب ،256 / 2
اؼباكردم األحكاـ السلطانية ص  ،247ك ابن قدامة ،اؼبغين .535 ،445 / 8
) (55السمرقندم ،عالء الدين مشس النظر أبو بكر دمحم بن أضبد ،ميزاف األصوؿ يف نتائج العقوؿ ، ،ربقيق :الدكتور دمحم زكي عبد الرب،
األستاذ بكلية الشريعة  -جامعة قطر ،461/1 ،الطبعة :األكىل 1404 ،ىػ  1984 -ـ من منشورات ،مطابع الدكحة اغبديثة ،قطر.
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( )56اغبموم شهاب الدين اغبسيين اغبنفي ،غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر ،399/3 ،الطبعة :األكىل1405 ،ىػ -
1985ـ ،دار الكتب العلمية.
( )57اعبصاص ،أضبد بن علي أبو بكر الرازم ،أحكاـ القرآف  ،احملقق :عبد السالـ دمحم علي شاىٌن ،الطبعة :األكىل1415 ،ىػ/
1994ـ ،الناشر :دار الكتب العلمية بًنكت – لبناف ،436 / 2 .كانظر ابن عابدين  .276 / 3اؼببسوط للسرخسي ،84 / 10
كالبدائع للكاساين  .176 / 4األـ للشافعي  .211 / 4كاؼبغين البن قدامة ).223 / 5
( )58معىن القاعدةَّ :
أف حرب اؼبشركٌن كاستباحة دمائهم معلٌلة ابغبرابة أم لكوهنم حرابن على اإلسالـ كليس لكوهنم نصارل أك يهودان
أقرىم نيب اإلسالـ كمن جاء بعده من اػبلفاء على دينهم ببذؿ اعبزية اؼبتوفر على اؼبوقع االلكرتكينwww.taddart.org:
كإال ؼبا ٌ
( )59ابن تيمية ،ؾبموع الفتاكل.354/28 ،
( ) 60ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،أحكاـ أىل الذمة ،احملقق :يوسف بن أضبد البكرم  -شاكر بن
توفيق العاركرم ،الطبعة :األكىل ،1997 – 1418 ،الناشر :رمادل للنشر  -الدماـ .110/1
( )61ابن قدامة ،اؼبغين  475 / 8كما بعدىا ،كمغين احملتاج  ،222 / 4كجواىر اإلكليل  ،253 - 252 / 1كحاشية ابن عابدين
.225 – 224 / 3
( )62ابن عاشور دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر التونسي مقاصد الشريعة اإلسالمية ،165/2 ،ربقيق :دمحم اغببيب ابن اػبوجة،
عاـ النشر 1425 :ىػ  2004 -ـ ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر.
()63ابن أمًن اغباج التقرير كالتحرير يف علم األصوؿ  .28/3الناشر دار الفكر ،سنة النشر 1417ىػ 1996 -ـ .مكاف النشر
بًنكت .،شرح الكوكب اؼبنًن_لتقي الدين أبو البقاء _اببن النجار 447_4 ،ربقيق  :دمحم الزحيلي ك نزيو ضباد ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة
الثانية 1418ىػ  1997 -ـ.
( ) 64ابن تيمية ،أضبد بن عبد اغبليم ،ؾبموع الفتاكل ،احملقق :عبد الرضبن بن دمحم بن قاسم ،الناشر :ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف
الشريف ،اؼبدينة النبوية ،اؼبملكة العربية السعودية.404 /35،
( )65مرجع السابق .146/28
( )66أخرجو مسلم يف صحيحو ،كتاب الصيد كالذابئح ،كما يؤكل من اغبيواف ابب األمر إبحساف الذبح كالقتل ،حديث رقم ،1955
.1548/3
( )67أخرجو البخارم يف صحيحو ،كتاب اإلدياف ابب سؤاؿ جربيل النيب ،حديث رقم .19/1 ،50
( ) 68ابن اؽبماـ ،أضبد بن قودرقا ضي زاده ،اؽبداية كفتح القدير ،الطبعة العلمية ،الناشر :دار الكتب العلمية 347 / 4 ،كما بعدىا.
( )69ابن اؽبماـ ،أضبد بن قودرقا ضي زاده اؽبداية كفتح القدير  347 / 4كما بعدىا .اؼبغين  ،455 - 451 / 8كفتح القدير / 4
 ،286كالشرح الكبًن مع الدسوقي  ،177 / 2كالتاج كاإلكليل  ،355 / 3كالشرح الصغًن  ،281 / 2كبداية اجملتهد ،307 / 1
كاألـ  ،،287 / 4كاؼبهذب  ،251 / 2كمغين احملتاج  ،223 / 4ك  ،227 - 226كاألحكاـ السلطانية للماكردم ص،49 :
كجامع الرتمذم بشرح ابن العريب  ،40 / 7كاألحكاـ السلطانية أليب يعلى ص 33 :كما بعدىا.
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