


 

 

 
 
 

 

 ةــات الفقهيــالنظري
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اتباع بالصدور للفهم، وجعل العصمة لذلك الذي أنار العقول بالعلم، وشرح احلمد هلل 
كت مهمتها حني أدر  ن والسنة النبوية، وارتفعت اهلممالوحي، فاستنارت العقول بأنوار القرآ

املنوطة هبا من تفكر واجتهاد واستنباط، فشمر العلماء من جيل الصحابة والتابعني والعدول 
من كل جيل، ففهموا النصوص الشرعية، واستنبطوا األحكام منها، وأرسوا القواعد الكلية 

فة شؤون اوقدرته على معاجلة ك ،واألصولية، مث أبرزوا عاملية اإلسالم وصالحيته لكل زمان
التخريج وغريمها من الرتاث الفقهي، مستمدين كل ذلك من الكتاب القياس وعلم  فظهراحلياة، 

احملكم والسنة املطهرة، مستنريين بفهم الصحابة ودالالت اللغة العربية املتوافقة مع مقاصد 
 الشريعة املستمدة بأصلها من العلل املنصوص عليها يف املصادر األساسية للتشريع. 

هية،  كان ال بد من ظهور القواعد والضوابط الفق  كثرت النوازل، وتفرعت املسائل،وحني  
كعلم يضبط للفقه أصوله، وللفقيه فهمه، وتعني طلبة العلم أمثايل على فهم علل األحكام 

 ومآخذها.
لماء األنظمة الوضعية، عمد عانتشار ومع تطور احلياة الدولية، وظهور الدول املدنية، و 

الشريعة إىل نظم العديد من القواعد الفقهية املتناسقة واملرتبطة مبوضوع واحد وعام مبا عرف 
 بالنظريات الفقهية، تأكيداً على حيوية الفقه وسبقه يف ميادين التشريع.

وقد عمدت يف هذا البحث إىل التعريف بنشأة النظريات الفقهية وعالقتها بالقواعد  
حث عنواناً ك، وقد اخرتت للبة وتلخيص موجز ألبرز ما كتب يف ذلالفقهية، مع مقارنة ومقارب

، سائالً ريب التوفيق " مقارنة بالقواعد الفقهية نشأهتا وظهورها وتطبيقاهتا النظريات الفقهيةهو:"
للصواب، وجتنب الزيغ والزلل، فإن وفقت فمن اهلل تعاىل، وإن كان من خلل فأسأل ريب املغفرة، 

 ويأىب اهلل أن تكون العصمة لغري كتابه.والقارئ النصيحة، 
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 أسباب اختيار الموضوع: 
 

 مصطلح النظرية.انتشار  .1

 فكرة النظرية الفقهية. احلديث واجلدل عنكثرة  .2

 .ماهيتها وتكييفها الشرعيضرورة توضيح  .3

 ندرة البحوث املتخصصة اليت تلخص فكرة النظرية. .4

 المنهج المتبع في البحث: 
 

وصول إىل ما هو ال حماوالً التارخيي االستقرائي، وسأتبع يف حبثي هذا املنهج العلمي 
 .بياتإجيابيات أو سل فكرة النظريات الفقهية منمبيناً اهم ما متتاز به أقرب للصواب 

  القواعد الفقهيةتعريف : 
 

 ومجعها قواعد وهي أسس الشيء وأصوله, أساس الشيء وأصله, القاعدة في اللغة:
إلعراب , وكقواعد اكقواعد الدين أي دعائمه أو معنوياً  كان ذلك الشيء كقواعد البيت,  حسياً 

 والقاعدة: "يف لسان العرب:، فهي تطلق على كل ما له ثبات واستقرار، وقد جاء وقواعد اللغة
 القواعد أساطني البناء اليت تعمده,، و وقواعد البيت أساسه والقواعد: األساس, أصل األس,

فيد مادة قعد وت. اعد اهلودج خشبات أربع معرتضة يف أسفله تركب عيدان اهلودج فيهاوقو 
 "القاف والعني والدال أصل مطرد منقاس ال خيلف, قال ابن فارسو  :1الستقرار والثبات."ا

  2وإن كان يتكلم يف مواضع ال يتكلم فيها باجللوس." وهو يضاهي اجللوس,

                                                 

بريوت،  – صادر هـ، دار111 املتوىف سنة ،األنصاري منظور على بن بن مكرم بن حممد العرب، مجال الدين لسان - 1
 .3/361، 11: األجزاء هـ، عدد 1414 - الثالثة الطبعة

الفكر،  هارون، دار حممد السالم هـ، حتقيق عبد391 املتوىف سنة، الرازي فارس بن اللغة، أمحد مقاييس معجم - 2
 .1/101، 6: األجزاء م، عدد1919 - هـ1399
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والقاعدة عند النحويني هي الضابط، وهو احلكم املنطبق على مجيع جزئياته، قال 
تطلق على كل ما عدة فالقا. 3:"قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا"يف تعريفها اجلرجاين

ذي ، فهي األصل أو األساس الواحد الجزئيات متجانسة أو متشاهبة يف حكم ماحتته  يندرج
 مشرتكة.جيمع جمموعات جزئيات 

أما القاعدة عند الفقهاء فهي حكم أغليب ينطق على معظم جزئياته، ذكر ذلك 
 النحاة عند غريها الفقهاء عند القاعدة احلموي يف شرحه لألشباه والنظائر، فقال:" ألن

 أحكامها تعرفل جزئياته أكثر على ينطبق كلي ال أكثري حكم الفقهاء عند هي إذ واألصوليني
 فقهال قواعد أكثر أن ذلك صاحب هتذيب فروق القرايف فقال:" ومعلوم، وقد ذكر 4منه"

 .1أغلبية"

 :العرب:"الفقهلسان  جاء يف ،بهوهو يف اللغة الفهم للشيئ والعلم نسبة للفقه  الفقهية:
 غلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواعقد و  ،العلم بالشيء والفهم له

ف فرقاً بني فقه بضم القا ابن حجر العسقالين . وقد ذكر6على الثريا"كما غلب النجم  ،العلم
إذا سبق غريه إىل  بالفتح هوفق  ، إذا صار الفقه له سجيةبالضم ه فق   :يقالوفتحها وكسرها، ف

 .1بالكسرإذا فهم هوفق  ، الفهم

                                                 

 العلمية الكتب العلماء، دار من هـ، حتقيق مجاعة116 املتوىف سنة ،اجلرجاين الشريف حممد بن التعريفات، علي - 3
 .1/111، 1: األجزاء م، عدد1913- هـ1403 األوىل لبنان، الطبعة– بريوت

 هـ، دار1091 املتوىف سنة ،احلنفي احلموي مكي حممد بن والنظائر، أمحد األشباه شرح يف البصائر عيون غمز - 4
 .1/11، 4:األجزاء م، عدد1911- ـهـ1401 األوىل العلمية، الطبعة الكتب

 ، املكرمة كةمب املالكية يتمف بن حسني، علي بن مدحمل ،الفقهية األسرار يف السنية والقواعد الفروق هتذيب - 1
 .1/36، مطبوع مع الفروق، عامل الكتب، هـ1361 املتوىف سنة

 .13/122األنصاري ، منظور على بن بن مكرم بن حممد العرب، مجال الدين لسان - 6
 كتبه رقم، 1319 بريوت،- املعرفة العسقالين، دار حجر بن علي بن أمحد البخاري، صحيح شرح الباري فتح - 1

 .1/161، 13 األجزاء: عدد اخلطيب، الدين حمب الباقي، حتقيق عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه
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هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها والفقه يف االصطالح 
  .1احلكم به يتعلق الذي اخلفي املعىن على والوقوف اإلصابة هو: وقيل التفصيلية.

أما القاعدة الفقهية فقد ورد عدد من التعريفات هلا، وتنوعت عبارات أهل العلم يف 
بياهنا، ومل يغب املعىن االصطالحي للقاعدة عن تلك التعاريف، بل كان منطلقا للتعريفات، 

" أصول وله: بق الشيخ مصطفى الزرقامنهم من اكتفى به، فقد عرفها ومنهم من زاد عليه، و 
اليت تدخل  تشريعية عامة يف احلوادث فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية, تتضمن أحكاماً 

از يف صياغتها متتاز مبزيد من اإلجيفهي  مث أعقب التعريف بوصف هلا فقال:" ،"حتت موضوعها
, أو ببضع  عادةة قاعد بكلمتني استيعاهبا للفروع اجلزئية, فتصاغ العلى عموم معناها وسعة 

القواعد إمنا هي مبادئ وضوابط فقهية أن  "، وهو يرىكلمات حمكمة من ألفاظ العموم"
 .9"يتضمن كل منها حكما عاما

 مصادر القاعدة الفقهية ونشأتها:  

 

ترب العلوم، حيث يعوال شك أن القواعد الفقهية قد مرت مبراحل كغريها من مسائل 
بداية ظهورها وأول نشأهتا يف عصر النبوة مث تطور ظهورها يف عصر الصحابة والتابعني ومن 

 بعدهم من أئمة هذا الدين.
وقد جاءت كثري من األحاديث اليت تتناول األحكام غالبًا منطلقًا وأساسًا ودليالً   
نة البي)وال ضرر وال ضرار( كحديث )،  متعددةفروع فقهية  حتتهادرج تناليت عامة القواعد لل

 (.مما أسكر كثريه فقليله حرا)و )اخلراج بالضمان( و املدعي واليمني على من أنكر(  على

قد كان لفقهاء الصحابة فضل يف تعزيز ظهور تلك القواعد، فأرسوا قواعد دلت و  
كل  عنهما:" عباس رضي اهللعلى عمق فهمهم إلرث النيب صلى اهلل عليه وسلم، كقول ابن 

                                                 

 .1/161اجلرجاين، الشريف حممد بن التعريفات، علي - 1
، 2م، عدد األجزاء:2004-هـ 1421دار القلم، الطبعة الثانية املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا،  - 9
2/961. 
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فهو قاعدة يف  ."شيء يف القرآن أو أو فهو خمري، وكل شيء فإن مل جتدوا فهو األول فاألول
ق عند مقاطع احلقو  عمر بن اخلطاب:"الفاروق مثل قول ، و باب الكفارات والتخيري فيها

 .الشروط" فهو قاعدة يف باب الشروط
القاضي:" من  حشريكقول  ة،يف تعزيز ظهور القواعد الفقهيوكذلك كان للتابعني دور 

 يةالشروط اجلعل أصيلة يف إباحةقاعدة  وقوله هذا ."شرط على نفسه طائعاً غري مكره فهو عليه
 ."رحبه قوله: " من ضمن ماالً فلهكذلك و اليت ليست من مقتضى العقد، 

هكذا يأخذ العلم من كل خلف عدوله، فكان للقاضي أيب يوسف يف كتابه اخلراج عبارات و 
عميقة الفهم والداللة مت قبوهلا وتناقلها والتسليم هلا واعتمدها من بعده قاعدة يبىن عليها، مثال 

 ذلك:
 عرج مث مال أو دوهنا أو نفس يف قصاص أو قذف من الناس حقوق من حبق أقر إن

 برجوعه. عنه ذلك من شيء يبطل ومل به أقر كان فيما احلكم عليه نفذ ذلك عن

 .10املال لبيت فماله له وارث ال املسلمني من مات من كل فإن 

العلماء  اتناقله عبارات عميقة الداللة واسعة املضمونوكذلك مشلت كتب أئمة اهلدى 
 قاعدة كما جند يف كتب حممد بن احلسن واإلمام الشافعي وسائر األئمة األعالم.واعتمدوها 

 تدوين القواعد الفقهية: 

 

للهجرة، وتزامن  لقرن الرابعلذاته يف التأليف يف ابدأ تدوين القواعد يظهر كفن مقصود 
أغلبها من تدوين القواعد املستمدة بيف ، مما دفع الفقهاء للتوسع الوقائع والنوازل ةكثر ذلك مع  

النصوص واآلثار ليسهل ضبط الفروع اليت كثرت وتشعبت مع انتشار الوقائع والنوازل أو 
وحتافظ  تضبط كل ذلكالقواعد  رات، فكانتانشغال كثريين بكتابة الشروحات أو املختص

                                                 

 عبد طه: حتقيق، للرتاث األزهرية املكتبة، هـ112 سنة املتوىف ،األنصاري حبتة بن إبراهيم بن يعقوب، اخلراج - 10
 .202، 1/111، 1: األجزاء عدد مضبوطة، جديدة طبعة، حممد حسن سعد سعد، وفؤ الر 
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 ، وقد نشط علماء القرن الثامن والتاسع يف مجع القواعدالضياعالتشتت و من  عليه ومتنعه
 وإخراجها يف مؤلفات، ويعترب القرن الثامن عصر النضوج للقواعد الفقهية.

 أبرز المؤلفات في القواعد الفقهية: 
 

 نةس احلنفي، املتوىف الدبوسي زيد األئمة، أليب اختالف يف النظر تأسيس -1
، وقد طبع يف دار ابن زيدون، بريوت، بتحقيق مصطفى القباين 11هـ430

 .الدمشقي

، مطبوعة مع هـ340أصول الكرخي رسالة لإلمام أيب احلسن الكرخي املتوىف سنة  -2
 .12تأسيس النظر

مكتبة  ، وقد طبعته13هـ110 سنة الشافعي، املتوىف الوكيل البن والنظائر األشباه -3
هـ، وقد حققه الدكتور أمحد بن حممد 1411الرشد_ الرياض، الطبعة الثانية 

العنقري كرسالة علمية تقدم هبا احملقق لنيل درجة املاجستري من قسم أصول الفقه 
 يف كلية الشريعة بالرياض.

 الكي، املتوىفامل القرايف إدريس بن الفروق لشهاب الدين أمحد أنواء يف الربوق أنوار -4
 م.1991، وقد طبعته دار الكتب العلمية_ بريوت، الطبعة األوىل، 14هـ612 سنة

                                                 

  سنةخليفة، املتوىف حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 11
 .6،1/334: األجزاء م، عدد1941 ، بغداد - املثىن هـ، مكتبة1061

 إلسالميةا املخطوطات فيصل، وهو عبارة عن فهارس امللك مركز باصداره خمطوطات، قام فهرس ،الرتاث خزانة - 12
 أرقامو  املخطوطات وجود أماكن عن معلومات على تشتمل العامل يف املخطوطات ومراكز واخلزانات املكتبات يف

 .102/216، العاملية واخلزائن املكتبات يف حفظها
 .1/11خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف - 13
 .1/116خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 14
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 سنة عي، املتوىفالشاف السالم عبد الدين بن الشافعية، لعز فروع الكربى يف القواعد -1
 ،القواعد الكبرى أو قواعد األحكام في إصالح األنامويعرف الكتاب باسم  .11هـ660

لطبعة ا عثمان جمعة ضميرية،-نزيه كمال حماد وقد طبع في دار القلم_ بيروت، بتحقيق 
 م.0222سنة األولى 

 .16هـ119 سنة مجاعة، املتوىف بن بكر أيب بن حممد الدين القواعد لعز خالصة -6

، وقد 11هـ910 احلنفي، املتوىف سنة املصري جنيم ابن الدين لزين والنظائر األشباه -1
الكتب العلمية_ بريةت، بتحقيق الشيخ زكريا عمريات، الطبعة األوىل طبعته دار 

 م.1999سنة 

 سنة السيوطي املتوىف بكر أيب بن الرمحن عبداألشباه والنظائر جلالل الدين  -1
- هـ1411 األوىل، العلمية_ بريوت، الطبعة الكتب داروقد طبعته  ،11هـ911

 .م1990

 توىف سنةالسبكي، امل الكايف عبد بن علي بن الوهاب الفقه، لعبد يف القواعد -9
 ئر، الطبعةوالنظا األشباه، وقد طبعته دار الكتب العلمية_ بريوت باسم 19هـ111
 م.1991 - ه1411 األوىل

                                                 

 .2/1319خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 11
 .111/ 1خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 16
 .111خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 11
 .9/132، فيصل امللك مركز باصداره خمطوطات، قام فهرس ،الرتاث - 11
 .62/410، خمطوطات فهرس ،الرتاث خزانة - 19
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جب احلنبلي، أمحد بن ر  بن الرمحن لعبديف الفروع  تقرير القواعد وحترير الفوائد -10
 بتحقيق مشهور بن ، وقد طبع يف دار ابن عفان_ القاهرة20هـ191املتوىف سنة 

 .21حسن آل سلمان

 لشافعي، املتوىفا اجلاجرمي إبراهيم بن حممد الدين الشافعية، ملعني فروع يف القواعد -11
 ، وهو غري مطبوع.22هـ613 سنة

الطويف  القوي عبد بن سليمان الدين احلنابلة، لنجم فروع الكربى يف القواعد -12
 ، وهو غري مطبوع.23هـ110 سنة احلنبلي، املتوىف

. وقد نشرته وزارة 24هـ194 سنة الزركشي، املتوىف الدين الفروع، لبدر يف القواعد -13
تسري فائق  حتقيق األوقاف والشؤون اإلسالمية_ الكويت باسم املنثور يف القواعد،

 م.1912  -هـ  1402  سنة النشر:، أمحد

 سنة األسدي املتوىف املقدسي حممد بن القواعد حملمد حترير يف املقاصد، أسىن -14
 ، مل يطبع بعد.21هـ101

 

                                                 

 الغين عبد يسرىهـ، حتقيق 909 احلنبلي، املتوىف سنة املربد ابن الدين مجال حسن بن الكتب، يوسف معجم - 20
 بن لإمساعي، املصنفني وآثار املؤلفني أمساء العارفني هدية، و 1/111مصر،  – والتوزيع للنشر سينا ابن البشري، مكتبة

 طبعه أعادت، 1911 استانبول البهية مطبعتها يف اجلليلة املعارف وكالة، هـ1399 سنة املتوىف، البغدادي أمني حممد
 كشف على الذيل يف املكنون ، وإيضاح1/121، 2: األجزاء عدد،  بريوت _العريب الرتاث إحياء دار: باألوفست

 .3/311، دار إحياء الرتاث العريب_ بريوت، هـ1399 سنة املتوىف ،البغدادي أمني حممد بن إمساعيل، الظنون
 .1/111احلنبلي،  املربد ابن الدين مجال حسن بن الكتب، يوسف معجم - 21
 .2/1319خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 22
 .2/1319خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 23
 .2/1319خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف  - 24
 .1/11خليفة،  حاجي باسم املشهور اهلل عبد بن مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف - 21
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 تجميع القواعد وتنسيقها: 
 

عنيت هبذه العبارة توصيف احلالة اليت وصلت إليها القواعد الفقهية بعد مرحلة التدوين،  
حيث كانت املؤلفات فردية سواء كانت متخصصة تقرد ذكر القواعد وحدها، أو فقهية عامة 

ي جملة األحكام العدلية يف زمن الغاز تذكر فيها القواعد ضمن سياق الكتب، حىت وضعت 
عبد العزيز خان السلطان العثماين، وقد اشرتك يف عمل هذه اجمللة ثلة من الفقهاء، وقد اعتمدوا 
منهج مجع القواعد من كتب القواعد املختصة أو استخالصها من منثورات الكتب الفقهية، 

ل املذاهب، د مل يتفق عليها لدى كوألهنم انتهجوا طريقة جتميع القواعد وضع يف اجمللة قواع
وأجلأهم االستخالص من بطون كتب الفقه إىل إعادة الصياغة مع اختصار، ولذلك كانت 

 هناك قواعد يصعب فهمها على أمثايل من طلبة العلم.
  

 



 

11 

 

 ثمرات معرفة القواعد الفقهية: 

 

 سهولة الرجوع والتذكر واالطالع على عدد من مسائل الفروع الفقهية املختلفة  -1

جعلت من الفقه مادة سهلة متكن غري املختصني بالفقه االطالع على معامل  -2
 ومالمح الفقه اإلسالمي بشكل عام.

إبراز قدرة الفقه اإلسالمي على معاجلة دقائق القضايا، واستيعابه لكل نواحي احلياة   -3
 حياة كامل.كنظام 

إبراز عظمة اإلسالم يف معاجلة النزاعات واخلصومات وامتالكه ألساليب وقواعد  -4
 متكاملة يف موضوع احلقوق والواجبات.

مساعدة طلبة العلم يف حتقيق ملكة فقهية، متكنه من املقارنة والرتجيح والقياس  -1
  والتخريج وحنو ذلك.

 تعريف الضابط: 

 

 .26م واحلبس واحلزم، ورجل ضابط أي حازميطلق الضبط يف اللغة على اللزو 
 شرع نم للشارع املقصودة احلكمة على املشتمل الظاهر ويف االصطالح هو الوصف

ابط شيئاً ، فمنهم من اعترب القاعدة والضلف يف التفريق بينه وبني القاعدةاحلكم، وقد اخت
جعل الضابط أعم من واحداً، ومنهم من اعترب الضابط قسماً من أقسام القاعدة، ومنهم من 

 القاعدة وهي جزء منه.
ومن أبرز من ذهب للقول األول ابن اهلمام يف كتابه التحرير ووافقه شارحه أمري بادشاه  

 يوعبارة الشارح: "فه واحلرف" واألصل والقانون كالضابط القاعدة أي حيث قال:"ومعناها

                                                 

 .1/340، األنصاري منظور على بن بن مكرم بن حممد العرب، مجال الدين لسان - 26
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. ومنهم الفيومي حيث يقول:" 21خمتلفة" ملعان األصل يف كانت وإن اصطالحاً  مرتادفة ألفاظ
 الكلي مراأل وهي الضابط مبعىن االصطالح يف والقاعدة قاعدة الواحدة أساسه البيت قواعد

 .21جزئياته" مجيع على املنطبق
 الضابط نيب ومن أبرز من ذهبوا للقول الثاين ابن جنيم احلنفي حيث يقول:"والفرق

، 29واحد" باب من جيمعها والضابط شىت، أبواب من فروعاً  جتمع القاعدة أن والقاعدة
 على ينطبق لذيا الكلي هي األمر والسبكي حيث يقول يف كتابه األشباه والنظائر:" فالقاعدة

 بالشك، رفعي ال كقولنا اليقني بباب خيتص ال ما ومنها منها، أحكامها يفهم كثرية جزئيات
 بباب اختص مافي والغالب الفور، على فهي معصية سببها كفارة كل كقولنا خيتص ما ومنها
 املقصود انك فإن صورا، عم ما: قل شئت وإن، ضابطاً  تسمى أن متشاهبة صور نظم به وقصد

 القصد انك فإن وإال مدرك، فهو احلكم يف الصور اشرتكت به الذي املشرتك القدر ذكره من
 فهو إالو  الضابط؛ فهو مأخذها يف نظر غري من الضبط أنواع من بنوع الصور تلك ضبط

 .30القاعدة
وممن ذهب إىل القول الثالث باعتبار الضابط أعم من القاعدة احلموي يف كتابه غمز 
عيون البصائر حيث نقل ذلك عن بعض احملققني ومل يسمه ولكنه مل يعرتض عليه فكان ذلك 

 ينطبق كلي أمر أهناب الضابطة ورمسوا نصه ما احملققني بعض عبارة داللة على موافقته فقال:" يف
 كلية ورةص بأهنا رمسوها مث ومن القاعدة من أعم وهي: قال منه، أحكامها لتعرف جزئياته على

                                                 

: األجزاء بريوت، عدد – الفكر هـ، دار912 سنة املتوىف احلنفي، بادشاه بأمري املعروف أمني التحرير، حممد تيسري -21
4 ،1/11. 

 بريوت، عدد – العلمية هـ، املكتبة110 حنو الفيومي، املتوىف حممد بن الكبري، أمحد الشرح غريب يف املنري املصباح - 21
 .2/110، 2: األجزاء

 وخرج حواشيه هـ، وضع910املصري، املتوىف سنة جنيم بابن املعروف إبراهيم بن الدين األشباه والنظائر، زين - 29
، 1:األجزاء م عدد1999- هـ 1419 األوىل، لبنان، الطبعة – بريوت العلمية، الكتب عمريات، دار زكريا الشيخ يثهأحاد

1/131. 
 العلمية، الطبعة الكتب هـ، دار111 السبكي، املتوىف سنة الدين تقي بن الوهاب عبد الدين األشباه والنظائر، تاج -30

 .2،1/111: األجزاء م، عدد1991 -هـ1411 األوىل
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 جلزئيةا اآللة على يطلق إذ الضابطة من أعم والقانون جزئياهتا مجيع أحكام منها يتعرف
 يف أاخلط من الذهن مراعاهتا تعصم قانونية آلة األذهان ميزان كقوهلم والكلية كاملسطرة

. ومنهم املرداوي احلنبلي صاحب حترير املنقول وهتذيب األصول إذ يقول يف شرحه 31الفكر"
 من الضبط، واعأن من بنوع الصور تلك ضبط القصد كان املسمى التحبري شرح التحرير:" فإن

لي القاعدة" وقد تبعه يف ذلك ابن النجار احلنب فهو وإال الضابط، فهو مأخذها، يف نظر غري
 ".32يف شرحه للتحرير املسمى خمتصر التحرير

 الفقهية تعريف النظرية: 
 

ري القلب، والنظ ونظر العني نظر من وكذا كذا إىل نظرت وتقول العني، حس النظر
 أ ن لوكسب، وتطلق النظرية على العلوم اليت ق نظر على حصوله ما عمل فيه الفكر وتوقف

 العملية. التجارب على تعتمد
 أو لعلميةا الفروض ت فسر اليت املسّلمات مصطلح النظرية على جمموعةوورد إطالق 

 احلقائق على نّيةاملب املفاهيم أو الفروض االجتماع، وعلى بعض يف خلدون ابن كنظريّة الفنّية
 بربهان ثبتت قضّية الّذرّة، وعلى كل كنظرية م عيَّنة ظاهرة توضيح حتاول واملالحظات اليت

عرفة اليت تبحث امل الفنية، كنظرية أو العلمية الوقائع بعض هبا تفسر اآلراء من وتشمل طائفة
  33واملوضوع، ومجعها نظريات. الشخص بني العالقة القائمة يف

                                                 

 .2/1، احلنفي احلموي مكي حممد بن والنظائر، أمحد األشباه شرح يف البصائر عيون غمز - 31
 ،احلنبلي الصاحلي يالدمشق املرداوي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء، الفقه أصول يف التحرير شرح التحبري - 32

، الرياض/  ديةالسعو  - الرشد مكتبة، السراح أمحد. د القرين، عوض. د اجلربين، الرمحن عبد. د، حتقيق هـ111 سنة املتوىف
 ينالد املنري، تقي الكوكب ، وخمتصر التحرير أو شرح1/126،  1: األجزاء عدد، م2000 - هـ1421 األوىل، الطبعة
 محاد، مكتبة ونزيه الزحيلي هـ،  حتقيق د. حممد912احلنبلي، املتوىف سنة  النجار بابن املعروف الفتوحي أمحد بن حممد

 .1/30، 4: األجزاء م، عدد 1991 - هـ1411 الثانية العبيكان، الطبعة
 حممد بن التعريفات، علي، 1/211 ،األنصاري منظور على بن بن مكرم بن حممد العرب، مجال الدين لسان - 33

 مبساعدة هـ1424 املتوىف سنةعمر،  احلميد عبد خمتار أمحد د املعاصرة، العربية اللغة ، معجم1/241،اجلرجاين الشريف
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 أما النظريات الفقهية فقد عرفها كثري من العلماء، بتعريفات متقاربة يف بعض اجلزئيات
 ومتفاوتة يف البعض اآلخر، وسأذكر بعضاً منها.

النظريات الفقهية األساسية تلك الدساتري واملفاهيم : "رقا بقولهعرفها الشيخ الز 
د ة نظاماً  الفقه اإلسالمي،   يف منبثّاً  موضوعيّاً  حقوقّياً  الكربى، اليت يؤلف كلٌّ منها على ح 

كُّم عناصر ذلك النظام يف كل ما  كانبثاث  اجلملة العصبيَّة يف نواحي اجلسم اإلنساين، وحت 
ا، وفكرة العقد وقواعده يتص ل مبوضوعه من ش ع ب  األحكام، وذلك كفكرة امللكيَّة وأسباهب 

ونتائجه، وفكرة األهل يَّة وأنواعها، ومراحلها وعوارضها، وفكرة النِّيابة وأْقسامها، وفكرة الب طالن 
ان وأسبابه موالفساد والتوقُّف، وفكرة التعليق والتقييد واإلضافة يف التصرف القويل، وفكرة الض

وأنواعه، وفكرة العرف وسلطانه على حتديد االلتزامات، إىل غري ذلك من النظريات الكربى، 
اليت يقوم على أساسها صرح  الفقه بكامله، ويصادف أثر سلطاهنا يف حلول مجيع املسائل 

 34"واحلوادث الفقهيَّة
 حقوقّياً  اً ميؤلف نظااملفهوم العام الذي  "وقد عرفها الدكتور وهبه الزحيلي بقوله:

 امللكية، ونظرية احلق، رية، كنظتنطوي حتته ج ْزئ يَّات م وزعة على أبواب  الفقه املختلفة موضوعّياً 
 املؤيدات ةونظري الشرعية، الضرورة ونظرية الضمان، ونظرية األهلية، ونظرية العقد، ونظرية

بينها وبني القاعدة الفقهية  ، وقد فرق"ذلك وحنو وختيري وتوقف وفساد بطالن من الشرعية
 و معيارأ ضابط فهي القاعدة أما مشرتك، واسع مفهوم ذات لقضايا عام بناء النظرية" بقوله:
  31"العامة النظرية نواحي من خمصوصة ناحية يف كلي

ومن خالل ما تقدم جند أن املعرفني للنظرية اتفقوا على كوهنا عامة شاملة وكلية تضم جزئيات 
 ملوضوع واحد معني.متعددة 

                                                 

 اللغة جممع، الوسيط املعجم، و 3/2233، 4: األجزاء م، عدد 2001 األوىل، الكتب، الطبعة عامل عمل، ط فريق
 2/932،  الدعوة النجار، ط دار وحممد القادر عبد وحامد الزيات مصطفى وأمحد إبراهيم، بالقاهرة العربية

 .1/329 ،الزرقا أمحد املدخل الفقهي العام، مصطفى - 34
 .4/2131، 10الرَّابعة، عدد األجزاء  دمشق، الطبعة الفكر، دار الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبه الزحيلي، ط - 31
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 نشأة النظريات الفقهية: 
 

أثناء البحث يف كتب الرتاث الفقهي والفتاوى وأصول الفقه والقواعد الفقهية واألصولية  
وكتب التخريج واألشباه والنظائر وكل ما له صلة باألحكام الشرعية وأصوهلا مل أجد من ذكر 

اإلمام الشاطيب من نظرية املقاصد فإن هذا اللفظ كما هو شائع اآلن،حىت ما ينسب إىل 
، وإن كان 36التسمية للدكتور أمحد الريسوين مؤلف كتاب نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب

سملة مث مساه كتاب املقاصد، افتتحه بالب اطيب ضمن كتابه املوافقات كتاب خاصإلمام الشل
اصد:" نوانًا هو كتاب املقالصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم مث قال بعد أن وضع ع

 قصد ىلإ يرجع الشارع، واآلخر قصد إىل يرجع أحدمها :قسمان فيها ينظر اليت واملقاصد
 يف قصده جهة ومن ابتداًء، الشريعة وضع يف الشارع قصد جهة من يعترب املكلف، فاألول

 دخول يف دهقص جهة ومن مبقتضاها، للتكليف وضعها يف قصده جهة ومن لألفهام، وضعها
 .31أنواع" أربعة فهذه حكمها؛ حتت املكلف

وما ينسب البن تيمية أنه مسى كتابه نظرية العقد فهو من تسمية الناشر، ويؤيد ذلك ما ورد 
آخر ما وجد مكتوبًا خبط اململي هلذه :"يف آخر الكتاب من قول من نقله من املخطوط

أن عنوان املخطوط هو قاعدة  39اث، وقد ورد يف خزانة الرت 31"القاعدة الشريفة قاعدة العقود
العقود، ومل يذكر ابن تيمية يف كتابه كلمة نظرية بل إنه افتتح كتابه باحلمد هلل وطلب العون 

 . 40"القاعدة األوىل يف وجوب اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله "واملغفرة، مث قال:

                                                 

، م1992 ثانيةال الطبعة، اإلسالمي للكتاب العاملية الدار، ط الريسوين الشاطيب، أمحد اإلمام عند املقاصد نظرية - 36
 1.: األجزاء عدد
 حسن بن هـ، حتقيق مشهور190 املتوىف سنة بالشاطيب، اللخمي الشهري حممد بن موسى بن املوافقات، إبراهيم - 31
 .2/1، 1: األجزاء م، عدد1991 األوىل عفان، الطبعة ابن سلمان، ط دار آل

 .221ن تيمية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ص ب، أمحد بن عبد احلليم  العقد، نظرية  -31
 .69/422، فيصل امللك مركز باصداره خمطوطات، قام فهرس ،الرتاث خزانة - 39
 .13ابن تيمية، ص  نظرية العقد، - 40
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وكذلك جند أن القرايف يف كتابيه الفروق واإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام مل 
 يسمها نظرية بل إنه وضع الفروق مشتمالً على القواعد الفقهية، إذ يقول:  

 وبياهنا تلخيصها يف وزيد كتاب يف اجتمعت لو القواعد تلك أن نفسي يف تعاىل اهلل أوجد " مث
 واقفال نفس وتكيفت ورونقها، لبهجتها أظهر ذلك لكان هاوحكم أسرارها عن والكشف

 لعدم نالكه منها اليسري على إال يقف مل ورمبا مفرقة، رآها إذا مما أكثر جمتمعة هبا عليها
 خبالف اقبله ما خاطره عن ذهب قاعدة على يقف وأينما الفقه، أبواب جلميع استيعابه

 41خاصة" للقواعد الكتاب هذا فوضعت وتظافرها، اجتماعها
وكذلك وضع كتابه اإلحكام مشتمالً على مطالب تدور حول التمييز بني الفتيا وحكم   

القاضي وما له صلة بتلك الفروقات، وقد أوردها بطريقة األسئلة اليت بلغت عشرين، مث أعقبها 
أليام ابذكر األجوبة، وقد ذكر ذلك يف مقدمته فقال: " وقع بيين وبني الفضالء مع تطاول 

مباحث يف أمر الفرق بني الفتيا اليت تبقى معها فتيا املخالف وبني احلكم الذي ال ينقضه 
املخالف وبني تصرفات احلكام وتصرفات األئمة . . فأردت أن أضع هذا الكتاب مشتماًل 
على حترير هذه املطالب وأوردها أسئلة كما وقعت بيين وبينهم، ويكون جواب كل سؤال عقيبه 

به على غوامض تلك املواضع وفروعها..... إىل أن قال يف خامتة مقدمة الكتاب... ، وأن
فأردت أن أضع هذا الكتاب مشتمالً على حترير تلك املطالب وأوردها أسئلة كما وقعت بيين 
وبينهم، ويكون جواب كل سؤال عقيبه، وأنبه على غوامض تلك املواضع وفروعها يف األحكام 

ئمة، ومسيت هذا الكتاب كتاب اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام والفتاوى وتصرفات األ
 . 42وتصرفات القاضي واإلمام"

                                                 

تاريخ،  وبدون طبعة الكتب، بدون هـ، ط عامل614الفروق، أمحد بن إدريس املصري املالكي القرايف، املتوىف سنة  - 41
 .1/3، 4: األجزاء عدد
هـ، حتقيق 614عن األحكام، أمحد بن إدريس املصري املالكي القرايف، املتوىف سنة اإلحكام يف متييز الفتاوى  - 42

 .32و 30الشيخ عبد الفتاح أيب غدة، ط  دار البشائر اإلسالمية بريوت، الطبعة الثانية، جملد واحد، ص 
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  وانتشاره مصطلح النظرية الفقهيةبداية ظهور: 
 

بدأ ظهور مصطلح النظرية الفقهية مع ظهور االستشراق، واهتام أعداء الدين التشريع  
غري والتبدل، تزامنة مع تعرض ثقافة البلدان للتاإلسالمي بالعجز  عن تلبية احتياجات العصر امل

وأن التشريع اإلسالمي يتالءم مع العصور السابقة وخيلو من حيوية متكنه من مواكبة األحداث 
اليت مل تشهد هلا مثيالً يف العصور السابقة، مربرين بذلك الدعوة إىل االحتكام لألنظمة الغربية 

 ىل أنظمة قدمية كالروماين وغريه.املتفاوتة وليدة العصر، أو العودة إ
لذلك  مشرت ثلة من أساتذة الفقه اإلسالمي ورواده عن سواعدهم، وأرادوا إمتام مرحلة 
أسس هلا السابقون، فأظهروا بشكل جلي وواضح جوانب احليوية يف الفقه اإلسالمي، وقدرته 

ول مضبوطة وأصعلى احلكم على كل أمر وحدث ولو وليد ساعته، وما ميتاز به من قواعد 
مضطردة، حماولني إعادة صياغة الرتاث الفقهي القدمي بشكل يتالءم مع حاجة العصر، ليكملوا 
ما بدأه السابقون يف جوانب متعددة من وضع أصول الفقه اليت يعتمد عليها الفقيه يف استنباط 

يان األحكام و بأ ،من القياس وغريه والتبعيةاألحكام، مع بيان املصادر األصلية من قرآن وسنة 
لفروق واأللغاز الكلية وما يندرج حتتها من علم ا القواعد الفقهيةالشرعية التفصيلية اجلزئية، أو  

واألشباه والنظائر، فنتج عن جهدهم املنبثق من دافع الغرية واحلرص ما عرف بالنظريات الفقهية، 
ري املسلمني كل ما يقدمه غاليت رأوا فيها استجابة لتطورات العصر، وقدرة على التفوق على  

 من قوانني وأنظمة. 
إال أن هذا األمر وهو إبراز جوانب احليوية يف الرتاث الفقهي وقابليته ملالءمة كل العصور 
واألزمان رغم كونه حمل اتفاق بني علماء املسلمني، إال أهنم اختلفوا فيما عرف مبصطح النظرية 

 بني مؤيد ومعارض.
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  النظريةالمعترضون على مصطلح:  
 

أثار إطالق مصطلح النظرية اعرتاض عدد من العلماء على استعماله يف الرتاث الثقايف 
أمُّل تاإلسالمي وال سيما علم الفقه وأصوله وقواعده، وسندهم يف ذلك كون مدلوهلا ناجتاً عن ال

عن إعمال  ناتجقه الف ومها فعل البشر، مع جتردمها عن الدليل الشرعي ، بينما استنباط نظر،الو 
العقل يف الدليلني األصليني القرآن والسنة، اللذين عملت فيهما عقول الفقهاء فاستخرجا 

مستخدمني األدلة التبعية من قياس واستحسان وغريمها مع خالف  األحكام الشرعية منهما،
ليلني دبسيط بني املذاهب يف االعتداد بدليل تبعي أو رده، ومسيت األدلة تبعية نظراً لتبعيتها لل

األصليني القرآن والسنة، فال يليق إجياد فن يتعلق بعلم الفقه الشرعي يكون مستنده التأمل 
 والنظر البشريني.

كما أهنم يرون أن يف تسميتها نظريات مشاهبة للقانون األورويب، والفقه غين مبصادره، 
واب والفصول كل بمتميز مبوضوعاته ومسائله، وقد سبقت أحكامه وتفريعاته اليت تضمنتها األ

 التشريعات والدساتري حادثة الوضع، ومن أبرز من قال بذلك:
" :الذي يرى ضرورة إعادة النظر بتلك التسمية فيقول الدكتور عمر سليمان األشقر

إلنساين، فالنظرية  وليدة الفكر ا؛ حتتاج إىل إعادة نظر أي النظريات الفقهيةوهذه التسمية 
لفقهاء للفكر اإلنساين؛ لذلك كان ا ها منصوص عليه، وليس نتاجاً واألحكام الشرعية كثرٌي من
     43 "، وكل جمموعة متجان سة من األحكام عقدوا هلا باباً أدقَّ عندما مسوها أحكاماً 

 مصطلخ النظرية الفقهيةالمؤيدون ل: 
 

 لقد القى استعمال مصطلح النظرية الفقهية قبوالً واسعاً يف ميادين أهل العلم،وال سيما
الذين تصدوا للقضايا املعاصرة، وال شك أن من سبق ذكرهم أثناء التعريف بالنظرية الفقهية 
هم من املؤيدين هلا والقائلني هبا، وأن هناك عدداً شاركوا يف صياغة  بعض النظريات والتأصيل 

                                                 

 .201ص  م،1991،  3ط  عمر سليمان األشقر، ط دار النفائس عمان،تاريخ الفقه اإلسالمي،  - 43
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لنظرية، اتتعرض يف جزء منها لفكرة حتمل اسم النظرية، أو وقد ألفت كتب عديدة حتمل هلا، 
 ومنها على سبيل املثال: 

 .نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، للشيخ شوكت العدوي -1

  .ظرية العقد، للشيخ حممد أبو زهرةامللكية ون  -2

 .نظرية العقد، ونظرية احلق، كالمها للشيخ حممد سالم مدكور -3

  .النظريات الفقهية، ليوسف املرصفي  -4

عن  الزرقا، وقد تك لَّم فيهاملدخل إىل الفقه اإلسالمي العام، للشيخ مصطفى  -1
  .نظريات: امللكية، والعقد، والع رف، واملؤيدات الشرعية، ونظرية االلت زام العامَّة

 .نظرية التْقعيد الفقهي، للدكتور حممد الروكي -6

 نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام للدكتور حممد فوزي فيض اهلل. -1

 ت العدوي.نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي للشيخ شوك -1

 للشيخ حممد أبو زهرة. امللكية ونظرية العقد -9

 النظريات الفقهية للشيخ يوسف املرصفي. -10

 .يف كتابه لدكتور حممد الروكيل نظرية التْقعيد الفقهي -11

 .لدكتور حممد فوزي فيض اهللل نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام -12
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 مقاربة بين الموقفين: 
 

الفريقني من مؤيدين ومعارضني ملصطلح النظرية جيدهم ال شك أن من يتأمل يف كالم 
متفقني على عدم وجود مصطلح النظرية يف كالم الفقهاء السابقني، وكذلك مل يعترب أحد 
منهم النظرية دلياًل مستقاًل وال تبعيًا يف استنباط األحكام الفقهية، وهم متفقون كذلك يف 

كام د وجه اشرتاك أو شبه يف تفاصيل األححمتواها ومدلوهلا وأسس تكوينها املتمثل بوجو 
املندرجة حتت باب واحد أو جزئية متكررة يف أكثر من باب كلفظ العقد مثاًل، وأن عمل 

د الفقيه يتمثل يف الكشف عن تلك اجلزئيات أو وجوه الشبه املشرتكة يف الفروع املختلفة، وبع
عض ز تلك التسمية، ومنعها البذلك يدرجها حتت ما مسي الحقاً نظرية عند من ذهب إىل جوا

 اآلخر ملا رأوا أن يف القواعد الفقهية ومكمالهتا من علم التخريج وحنوه غنية وكفاية.

 الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية: 
 

تنوعت آراء العلماء يف حتديد العالقة بني القاعدة الفقهية والنظرية، فمنهم من عدها 
قاعدة الفقهية مث توسعت وتكاملت لتعم جزئيات أكثر من واحدًا أو أن النظرية منبعها ال

القاعدة، وذلك مثل قاعدة الضرر يزال حيث توسعت لتصبح نظرية واسعة ومتكاملة يف جوب 
إزالة أي نوع من أنواع الضرر، وأبرز من ذهب هلذا القول الشيخ حممد أبو زهرة حيث يقول 

ىت إذا تكونت استنباط الفروع الفقهية، حيف كتابه أصول الفقه:" فأصول الفقه يبىن عليه 
اجملموعات الفقهية املختلفة أمكن الربط بني فروعها ومجع أشتاهتا يف قواعد عامة جامعة هلذه 

 .44األشتات وتلك هي النظريات الفقهية
وقد ذهب كثريون إىل أن النظرية ختتلف عن القاعدة الفقهية، وهي أعم منها، ومن 

إمساعيل، حيث عرفها بقوله:" أما النظرية الفقهية فإهنا أعم من  هؤالء الدكتور حممد بكر
القاعدة وأمشل، فهي عبارة عن موضوعات فقهية هلا أركان وشروط، وجتمع بينها روابط فقهية، 

                                                 

 .11أصول الفقه، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، ص - 44
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جتمعها وحدة موضوعية حتكم عناصرها مجيعاً، وذلك كنظرية امللك ونظرية العقد ونظرية 
رية ااًل للفرق بني النظرية والقاعدة فيقول: " فمثاًل نظاإلثبات وما شابه ذلك" مث يضرب مث

اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي تألفت من عدة عناصر وهي املواضيع التالية: حقيقة 
اإلثبات، الشهادة، شروط الشهادة، كيفية الشهادة، الرجوع عن الشهادة، مسؤولية الشاهد، 

هذا مثال للمنهج اجلديد الذي يسلكه املؤلفون يف اإلقرار..... اليمني، القسامة، اللعان؛ ف
النظريات العامة يف تكوينها، إذ كل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية، وتندرج حتته 

  .41فصول، والرابط بينها عالقة فقهية خاصة"
وكذلك الدكتور يعقوب الباحسني حيث يقول:" فإن هذه النظريات ختتلف عن القواعد 

ا من هذا القبيل كان متساهالً..... ويف احلق إن النظريات ليست هي الفقهية، ومن عده
القواعد، بل هي خمتلفة عنها، ولكن هذا ال يعين التنافر بينهما، وميكن أن نذكر بعض 

إن النظريات أوسع نطاقاً من القواعد، ومن املمكن أن تدخل امللحوظات فيما يتعلق هبذا..... 
فرق فيما دمها، فنظرية العقد مثالً تتناول التعريف بالعقد وبيان الالقواعد يف إطار النظريات وخت

بينه وبني التصرف واإللزام، والكالم عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط انعقاده وصيغته، 
 .   46واقرتان الصيغة بالشروط وأثر ذلك يف العقد..... "

 الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية: 
 

 :الفرق األول 

انت ، وإن كلقاعدة الفقهيةبد للنظرية من شروط وأركان، وال يشرتط ذلك يف اال 
 بعض القواعد مقيدة بالشروط واألركان، مثل العادة حمكمة والضرورات تبيح احملظورات. 

                                                 

 .11القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه، الدكتور حممد بكر إمساعيل، دار املنار، القاهر ص  - 41
 -141هـ، ص 1411شركة الرياض للنششر والتوزيع، الطبعة األوىل،  ب الباحسني،القواعد الفقهية، يعقو  - 46

110. 
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 :الفرق الثاني 
فقد تضمنت ها، الفروع املندرجة حتتيصدق على  فقهياً  حكماً يف ذاهتا القاعدة الفقهية تتضمن 
ف النظرية الخبشك، اليقني و الكل مسألة اجتمع فيها ل اليقني ال يزول بالشك حكماً قاعدة 
 العقد.كنظرية  يف ذاهتا إهنا ال تتضمن حكماً حيث 
 الفرق الثالث: 

الفقهية  بذلك جند عدداً من القواعد، و القاعدة الفقهيةحبسب الغالب أعم من النظرية الفقهية 
رية، وألن القاعدة ال تتقيد مبوضوع واحد أو باب واحد قد يكون العكس مندرجًا حتت النظ

ولكن  دداً حم اً تتناول موضوعنظريات فقهية من كون القاعدة أعم من النظرية، وكذلك قد جند 
تبحث د نظريات وقد جنكنظرية التعسف،   يف أبواب خمتلفة من كتب الفقه جزئياته متفرقة

 لغصب.كنظرية الضمان ، ونظرية ا  خمتلف عن كتب الفقهبرتتيب وتنظيم موضوعاً واحداً 

 :أبرز القواعد الفقهية 
 

  األمور مبقاصدها
 ويتفرع عنها:

 .العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين  -

 اليقني ال يزول بالشك -1

 ويتفرع عنها:

  األصل بقاء ما كان على ما كان -

  ببقائه ما مل يوجـد دليل على خالفـهماثبت بزمان حيكم  -

 األصل يف األمور العارضة العدم -

  ألصل براءة الذمةا -

 ال ضر وال ضرار -2
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 ها:يتفرع عنو 

 الضرر يزال -

  الضرر يدفع بقدر اإلمكان -

 فالضرر األشد يزال بالضرر األخ -

 درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل -

  املشقة جتلب التيسري -3

 :يتفرع عنهاو 
  ضاق اتسع األمر إذا -
  لضرورات تبيح احملظوراتا -

  الضرورات تقدر بقدرها -
 العادة حمكمة -1

 ها:ويتفرع عن
 استعمال الناس حجة جيب العمل به -
  العربة للغالب الشائع ال للنادر -
 ت أو غلبتدإمنا تعترب العادة إذا اضطر  -

 ةاحلقيقة ترتك بداللة العاد -
  املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً  -
  إعمال الكالم أوىل من إمهاله  -6

  ها:يتفرع عنو 
 األصل يف الكالم احلقيقة -
 إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل اجملاز -
  إذا تعذر إعمال الكالم يهمل -
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 ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص -1
  هاالجتهاد ال ينقض مبثل  -1
 .من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه -9

 .على املدعي واليمني على من أنكرالبينة  -10
  ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان -11

 أبرز الضوابط الفقهية 

 

كل فعل يرجع حقوقه إىل اآلمر أو حيتمل نقل حكم فعله إىل غريه حينث احلالف  -
 .مبباشرة املأمور وإال فال

و اختلطت أ مىت تغريت العني املغصوبة بفعل الغاصب حىت زال امسها، ومعظم منافعها -
مبلك الغاصب حبيث ال ميكن متييزها أصال أو إال حبرج زال ملك املغصوب منه عنها، 

 وملكها الغاصب وضمنها
الفعل الذي ليس من جنس الصالة إن كان كثريا أبطلها بال خالف وإن كان قليال مل  -

 .يبطلها بال خالف
ان يوم من رمضوجوب الكفارة باجلماع أهنا جتب على من أفسد صوم الضابط يف  -

  .جبماع تام
 .الضابط فيما حيرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت اخليار فأخفاه فقد فعل حمرما -
العيب الذي يرد به املبيع ما يعده الناس عيبا فان خفى منه شئ رجع فيه إىل أهل  -

 .اخلربة بذلك اجلنس
رابة أو رضاع ق حيرم بني كل امرأتني بينهما وصلةالضابط يف حرمة اجلمع بني امرأتني  -

 .لو كانت تلك الوصلة بينك وبني امرأة حلرمت عليك
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رجل األول يف املقتول الإن فعل ، وبيانه يعيش مثله أو ال يعيشيف اعتباره ميتاً  بطالضا -
فعال ال تبقى معه حياة، كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه مث ذحبه آخر قتل األول 

  .كما لو جىن على ميت وعزر الثاين
 .لضابط أن كل ما وجب حد الزنا بفعله وجب احلد بالقذف بها -
 .ستكمال مخس سننييف جواز التضحية باإلبل االضابط  -

 دراسة تطبيقية لنظريات فقهية: 
 

 :41نظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة .1
 لقد صاغ الشيخ نظريته من النقاط التالية: تعريف العقد، وركنه وخيار اجمللس، واإلرادة املنفردة

 وإنشائها االلتزام، مث حتدث عن الوقف واإلبراء والكفالة،  مث الرضا و......
وهذه النقاط إن اندرجت كلها بشكل تكاملي لتجعل احلديث عن العقد متكاماًل من كافة 
اجلوانب، إال أهنا مل تأت باستنباط حكم جديد مرده إىل دليل جديد مستقل هو نظرية العقد، 

هذه النقاط اليت ذكرت وذكر معها حكمها أمكن مجعها حتت موضوع  بل جل ما يف األمر أن
 متت معاجلته من كافة جوانبه. 

 

 :48نظرية العقد في الفقه اإلسالمي لعز الدين خوجة .2

مع أن املصنف ذكر يف مقدمة الكتاب:" أن نظرية العقد بوجع عام هي املنوط هبا استكمال 
وهي املرجع عند سكوت العاقدين عن بعض  ما مل يتوافر من النقاط اجلزئية لكل عقد،

التفاصيل"، إال أنه ذكر صراحة أهنا ليست دلياًل مستقاًل، بل كل ما يف األمر أنه مجعت ما 

                                                 

 وما بعدها. 199ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، ص  امللك - 41
نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، عز الدين خوجة، راجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة، طباعة جمموعة دلة الربكة،  - 41

 وما بعدها. 1، 1م، ص 1993الطبعة األوىل 
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تفرق ذكره من جزئيات املوضوع الواحد بني كتب الفقه وكتب القواعد والفروق واألشباه، 
هذه  ية العقد على حدة، فإنفقال:" هذا ولئن خلت أبواب الفقه اإلسالمي من تنظيم لنظر 

النظرية استضاف باب البيوع قسمًا كبريًا منها، واشتملت كتب القواعد والفروق واألشباه 
والنظائر على الباقي، وعماد هذه النظرية دراسة التصرفات مباشرة ومعاجلة أحكامها تفصيالً 

 منذ والدهتا إىل انقضائها".
 على التعريف بكل من التصرف والعقد وقد اقتصر مفهوم نظرية العقد لدى خوجة

 والوعد، ومشروعية العقد، وحرية التعاقد، وأركان العقد وحنو ذلك.
 
 :49نظرية العقد البن تيمية -3

ذكرت سابقاً أن ابن تيمية مل يسم كتابه نظرية العقد، بل هو من تسمية الناشر، وجل 
ما ذكره ابن تيمية يدول حول قضايا فقهية وعقدية، وهذه القضايا ما دامت بأغلبها بني طرفني 

 خمتلفني فهي عالقة يربطها عقد مثل: النكاح الشغار، الرتاضي يف العقود وغري ذلك. 
 :51ية عند الدرينيالنظريات الفقه -4
 نظرية احلق والتعسف يف استعماله -

 نظرية الظروف الطارئة -

 نظرية املسؤولية التقصريية والعقدية -

 الباعث وأثره يف التصرفات والعقود -

 نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي -

نالحظ من خالل االطالع على مضمون النظريات لدى الدريين، أنه مل يقلد النظريات 
انطالقًا من ذكر األحكام والقواعد للمسائل اليت تشكل موضوع النظرية كما السابقة الذكر 

                                                 

 وما بعدها. 14تيمية، ص نظرية العقد، ابن  - 49
 وما بعدها. 103النظريات الفقهية، الدكتور فتحي الدريين، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، ص  - 10
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اشتهرت يف كتب الفقه اكتعريف العقد وأركانه يف نظرية العقد، بل إنه قام مبعاجلة املوضوع من  
كافة اجلوانب، مستحضرا كافة جزئيات املوضوع، ومضيفًا عبارات ومصطلحات رمبا تكون 

 نسبة لكتب الفقه، مث ذكر األحكام التفصيلية للجزئيات مع األدلةجديدة يف االستعمال بال
من نصوص وقواعد كلية، األمر الذي جيعل القارئ يتعرف على احلكم التفصيلي لكل جزئية 
من جزئيات النظرية مع دليلها الكلي والتفصيلي، فكأن النظرية متثل مجعا ونسقا للقواعد الكلية 

 املوضوع الواحد.واألحكام التفصيلية جلزئيات 
 
 :11نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي -5

لقد أبدع العامل الكبري مصطفى الزرقا يف معاجلة موضوع احلق وااللتزام بطريقة مل يسبق هلا، 
فقد تناول ببحثه كل أنواع احلقوق مبا فيها املعاصرة، وأثبت أن التشريع اإلسالمي أتى ليليب 

موضوع -نظم شؤونه، فأعاد تقسيم احلقوق وكافة نقاط القضية حاجات اجملتمع البشري وي
بطريقة تليب حاجة األنظمة املدنية املعاصرة، مستمداً كل ذلك من الرتاث   -نظرية االلتزام 

الفقهي وأصوله وقواعده، فتمكن بذلك من تقدمي دراسة موضوعية شاملة متناسقة تليب 
اإلسالم على مدى األزمان، وعظمة الرتاث احتياجات التشريع املعاصر، وتثبت صالحية 

 الفقهي كمخزون تشريعي ال ينضب ألنه مستمد من وحي السماء.
وبنفس الطريقة عاجل قضية االلتزام والواجبات املرتتبة من أموال وغري األموال، مع تقسيم 

نوية علألموال، مث تعرض لنشأة االلتزام، واألشخاص امللتزمني، مع ذكر أنواع الشخصية بني م
 ي.  وحقيقية، مبيناً احلكم الشرعي بعد متهيد وختريج على الفروع واألصول املذكورة يف تراثنا الفقه

  

                                                 

 وما بعدها. 17، دار القلم دمشق، ص املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفى أمحد الزرقا - 11
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