
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (1)
 سعدي البن الفقهية القواعد

 الفرق بين القواعد الفقهية واألصولية :مقدمات في فن القواعد الفقهية
 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 ،أجمعيفو وصحبوعمى آلو  ،نبينا محمد، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف، هلل رب العالميف الحمد (2)

 :أما بعد
ـ ف (3) ـ ورحماهلل سال ـ اهلل في ىذا المجمس، وبركاتو توعميك ـ فيما نسمع -عز وجؿ-سأؿ اهلل أو ، حياك ، أف يبارؾ لنا ولك

ياكـ عمى ذكره وشكره وحسف عبادتو وأف يعيننا، ويخاصة لوجوأف يجعؿ أعمالنا   .وا 
 مختصرة عف نبذةبوىذه المقدمات تتعمؽ ، ىذا الكتاب ةبعض المقدمات بيف يدي دراسر سأذكفي مطمع ىذا الدرس  (4)

عز -بإذف اهلل -ولذلؾ سأذكر ، وبعض ما يتعمؽ بو، حقيقتو رؼعوي، ف اإلنساف يتصور ىذا العمـإبحيث ، فف القواعد
 .بعد ذلؾ فأشرح عشرة أبيات مف ىذه المنظومة المختصرة -عز وجؿ-ثـ أرجو أف ييسر اهلل ، تسع قضايا -وجؿ

 :فيي أما القضايا التسع (5)
 .في بياف معنى القواعد: أولً  (6)
  .ما الفرؽ بيف القاعدة وبيف الضابط مثاًل؟ ،بعض الفروقات ؾلذثانيًا: في  (7)
 ما الفرؽ بيف القواعد وبيف الفروؽ مثاًل؟  (8)
 ما الفرؽ بيف القواعد وبيف التقاسيـ؟  (9)
ـ يذكر القواعد والفروؽ والتقاسيـف (11) قواعد ما الفرؽ بيف ال ،الفروؽ والتقاسيـ؟ ما معنى، نالحظ أف كتاباً مف كتب ىذا العال

  .؟والنظائر مثالً  واألشباه
 .تبارؾ وتعالى بإذف اهلل-ول توسع  مف غير إطالة الكتاب ىذا ـ مع شرحءاليتأتعرض لبعض ذلؾ بما ولعمي  (11)
 .؟ةاألصوليما الفرؽ بيف القواعد الفقيية والقواعد  (12)
 ؟في الكتب بحسب ما وقفنا عميو أوؿ تعريؼ لور لؼ فيو؟ متى ذكرؼ؟ متى أ  ؟ متى ع  أمتى نش ،ىذا العمـ ةنشأ: ثالثاً  (13)

متممات العمـو  مف ،ةالمكممما ىي أىميتو؟ لماذا ندرس ىذا العمـ؟ ىؿ ىو مف العمـو الميمة أو مف العمـو : رابعاً 
ـ القواعد ل يدرس  نسمع أحياناً  متى يدرس؟ ىؿ يدرس في البداية أو يدرس في النياية؟ نحف؟ أو مف ممح العموـ أف عم

 أو فيو تفصيؿ؟، أو أنو يدرس قبؿ ذلؾ، حيح بإطالؽإل بعد دراسة الفقو برمتو ىؿ ىذا ص
أو أنيا ، صبة واحدة، ىؿ ىي عمى طريقة واحدة، االمؤلفات في القواعد كثيرة جد   ،طرؽ العمماء في التأليؼ: خامساً 

 تختمؼ في طريقتيا؟
التسميـ و  ،دقتوو  ،يساوي غيره تماماً مف القواعد في شموليتو قاعدة: ىؿ كؿ شيء يقاؿ لو ،أنواع القواعدفي : سادساً 

، كثير مف تفاصيموفي خالؼ فيو منيا ما ، أصموفي منيا ما فيو خالؼ ، القواعد تتفاوت منيا ما ىو شامؿ أو أف؟ بو
 .وىكذا في قضايا متنوعة

نصؼ في منيـ مف يصوغ القاعدة ، ؟طريقة العمماء في صياغة القواعد ما ىي ،القواعد صياغة ةفي طريق: سابعاً 



 .ومنيـ يصوغ القاعدة في أربع صفحات، سطر
 .في القواعد في كؿ مذىب مف المذاىب ثامنًا: نماذج مف المؤلفات

؟ شتمؿ عميياا التي ما حقيقة ىذه األشياء؟ ما ىو ىذا الكتاب؟ ما الذي يشتمؿ عميو ،توصيؼ ىذا الكتاب: تاسعاً 
خر ما الفرؽ بيف الكتابيف؟ نحف في كثير آ المؤلؼ لو كتاب؟ لممؤلؼخر اآلما الفرؽ بينو وبيف الكتاب ؟ ما قيمتيا

فيبقى األمر بالنسبة ، ول شؾ أف ىذا تقصير يقع فيو طالب العمـ، مف األحياف نرى عناويف الكتب ول نتبصر بمحتواىا
 .كشؼى فيحتاج إل، إليو غامضًا مبيماً 
 .رحمو اهلل تعالى-وىي أبيات المقدمة التي قدـ بيا المؤلؼ ، شرح عشرة أبياتنففي ىذه المقدمة 

 :تعريف القواعد الفقهية: أوالا 
قاعدة ، القواعد مف النساء :كؿ معنى مف المعاني التي يذكرىا أىؿ المغة، شعر بمعنى الثبوتىذه الكممة ت  : القاعدة
شعر بيذا نيا ت  كؿ ىذه المعاني التي يذكرونيا إذا تأممتيا تجد أ، وما إلى ذلؾ، قواعد اليودج، قواعد السحاب، البناء

 .في القواعد وىو معنى صحيح، المعنى وىو الثبوت
 .اا أـ معنوي  سواء كاف حسي   ،ساس واألصؿ الذي يبنى عميو غيرهفالقاعدة تطمؽ عمى األ

ذا كاف العمود يقوـ عمى قاعدة فيذا ، بد أنو يقوـ عمى قاعدةل؟ عمى أي شيء يقـو مثؿ ىذا العمودف أما الحسي وا 
ـ عمى قواعد البنياف ولو كاف، يعني الثبوت  .يمكف أف يسقط في أي لحظة، فمعنى ذلؾ أنو بنياف ىش غير ثابت ل يقو

األمور المعنوية وفي ، كقاعدة البناء ،وىي التي يبنى عمييا غيرىا في األمور الحسية، قاعدة: القواعد جمع ففإذ
 اتشمؿ جزئيات وأحكامً  ،"األمور بمقاصدىا": قاعدةف، أو القاعدة الفقيية العامة مثالً ، قاعدة البابأو ، العمـ كقاعدة

 .تدخؿ في كؿ باب افرعية كثيرة جد  
التأسيس ": مثالً  فإذا قمنا، وأف نبني عمى ىذه القاعدة بنياناً مف الفروع والجزئيات ،نريد أف نؤسس "األمور بمقاصدىا"
ـ عمى التوكيد الفرؽ بيف القواعد  -إف شاء اهلل-وسأذكر بعد قميؿ ، والتي قبميا قاعدة فقييةة، أصوليىذه قاعدة  ،"مقد
ـ أتمفظ  :ىذه القاعدة لو جاءنا إنساف وقاؿ "األمور بمقاصدىا": فإذا قمتة، األصوليالفقيية والقواعد  مررت بالميقات ول

حراـ اإلىؿ عقدت وقبؿ ذلؾ نسألو:  حراـ؟ماذا كنت تنوي بقمبؾ حينما عقدت اإل: فنسألو مباشرة، لحجوأنا أريد ا، بشيء
ذا ، لـ تحـر بعد: نقوؿ لو، لـ أقصد الدخوؿ بالنسؾ، حراـاإللـ أعقد ، ل: فإذا قاؿ، ل يشترط فيو التمفظ؟ بقمبؾ وا 
، أردت أف أكوف متمتعاً : ماذا نويت في قمبؾ؟ قاؿ: لونقوؿ ، حراـ ولكني لـ أحدد شيئًا مف األنساؾاإلعقدت : قاؿ
فنقوؿ ، حاؿ ىؤلءكولكف أردت أف أكوف ، ل أعرؼ أنواع األنساؾا أن، أف أحرـ مثميـ، الذيف معيتي أكوف كرفقأف أو 
نما لكؿ ، إنما األعماؿ بالنيات))، "األمور بمقاصدىا": لو وىؤلء النسؾ فأنت قد دخمت في ، (1)((ما نوىئ امر وا 

ـ عمى، متمتعوف فأنت متمتع في النحو ، واألمور الحسية ةالمعنوياألمور تبنى عمييا فالقاعدة ، القاعدة فبنينا ىذا الحك
ف ش، ىذه قاعدة، الفاعؿ مرفوع: مثاًل حينما نقوؿ اعد وبيف بيف القو  -إف شاء اهلل-ت عمى التفريؽ كما سيأتي ئوا 

: منافإذا ق، أو مجرور، عندنا فاعؿ منصوبما  ،دائماً " مرفوعالفاعؿ "، الضوابطىذا مف : الضوابط إف شئت أف تقوؿ
مشينا و فحفظنا القاعدة ، ألنو فاعؿ؛ مرفوع، سعيد الفاعؿ" دخؿ سعيد داره"وجدنا جممة مف الجمؿ ، و الفاعؿ مرفوع

                                                           

))إنما : -صمى اهلل عميو وسمـ-(، ومسمـ، كتاب اإلمارة، باب قولو 1أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقـ: ) -1
 (.1997، رقـ: )األعماؿ مف وغيره الغزو فيو يدخؿ وأنو ،األعماؿ بالنية((



جد في الوسط تو ، وضوعالم: الثانويةأو في ، المتوسطةأو ، بتدائيةال في المرحمة النحوفي كتب وأنت تجد ، عمييا
ذلؾ جري ألنؾ إذا حفظت ىذه القاعدة استطعت أف ت  ؛ مميز غالباً ط مكتوبة بخ، ييا مربعوعم، "قاعدة": أو في األخير

  .مما ىو مشاكؿ لو ومماثؿ، عمى سائر الكالـ
ـ عمييا البناء، أصؿ الشجرة ما يتفرع عمييا غيره، األمور المعنوية واألمور الحسية ىي أساس ففإذ ، قاعدة البناء ما يقو

 .اا أو معنوي  كاف حسي  سواء ، فاألساس بمعنى األصؿ
 .ةية المكتسبة مف أدلتيا التفصيميالعمم وىو معرفة األحكاـ الفرعية، يو الفيـف وأما الفقو

 يخرج األشياء، الشرعية العقائد مثؿاألحكاـ غير العممية  ىذا يخرج، معرفة األحكاـ العممية ىو :أقرب تعريؼ لوف
ة، المكتسبة مف أدلتيا التفصيمي، بيا -عز وجؿ-ل تتعمؽ بالعبادات وأفعاؿ المكمفيف الذيف تعبدىـ اهلل التي  األخرى

 وتقوؿ، جماع والقياسة واإلالكتاب والسن: تقوؿأف  مثؿ لمفقوة جمالياألدلة اإل، ةجمالية التفصيمية غير األدلة اإلاألدل
، "األمر لموجوب": تقوؿ، تحتو مف الجزئياتلما ىو بالنسبة  ةجماليو دليؿ أيضًا مف األدلة اإلمنيا مما ىمما يتفرع 

اَلَة{: ةبينما األدلة التفصيمي، إل بواسطة ابط منيا حكمًا فرعي  ل تستنه ىذ" النيي لمتحريـ"و  [43: البقرة] }َوَأِقيُموْا الصَّ
عمى القاعدة أو الدليؿ  ؟ بناءً لماذا، الصالة واجبة، "أقيموا الصالة"، فصيميالت يعني بواسطة ىذا الدليؿ، بواسطة

 .جبةاالصالة و  فإذ، أمر" أقيموا الصالة" "األمر لموجوب"جمالي األصولي اإل
 .أو نحو ذلؾ، ستحبابرشاد أو الخر كاإلى آا صرفو صارؼ مف الوجوب إلى معنإذ" إل لصارؼ "األمر لموجوب

 .األسس التي يقوـ عمييا غيرىا: ىي القواعد ففإذ
خر يأتي بعده وكؿ مف ذكر تعريفاً فإف اآل، ومتقاربة اكثيرة جد   اصطالح فتعريفات العمماء ليوأما معنى القاعدة في ال

مما ل حاجة  أو نحو ذلؾ، أو أنيا غير دقيقة، ؼولينتقد ىذا التعريؼ في أمور يرى أنيا زائدة في التعري، ليرد عميو
ر والتنقير في مثؿ ىذه الدقائؽ التي يمكف والتقع ؿور العمـ بما يقربو لؾ دوف التمحالمقصود أف تتص، لمتشاغؿ بو

 .ع بيا الزمافضي  لكف ل ي  ، ساتؾ المتخصصة بعد ذلؾاالعاتؾ ودر أف تدركيا فيما بعد إف شئت بمط
 .القواعد ىذا ينطبؽ عمى جميع، قضية كميةىي : وؿقف نالقاعدة يمكف أ: فأقوؿ

 ؟ تنطبؽ عمى جميع جزئياتيا: فنقوؿ ىؿ نزيد عمى ىذا
ف شئت فال تز فف شئت إ قضية : ىي لماذا ل تزيد؟ ىؿ يمكف أف تتوقؼ عمى قولؾ، ألف المعنى األوؿ معبر؛ دزده وا 

 ؟ كمية
ل كيؼ كانت كمية ألف مف شأف القضية الكمية أف تنطبؽ عمى جز ؛ ل بأس، نعـ: الجواب ؟ لو كانت أصالً ئياتيا وا 

: لكف حينما تأتي في قضية كمية، حدةاقضية و  ىعم، اما تنطبؽ عمى كؿ جزئياتي" الصالة واجبةمثؿ: " قضية جزئية
معنى ذلؾ أنو يدخؿ تحتيا ف، قواعد كميةه ىذ ،"تسعاإذا ضاؽ األمر "، "المشقة تجمب التيسير"، "األمور بمقاصدىا"
 ةالمناطقتعمميا وىي مف العبارات التي يسا، حكمً يعني  :قضية: فمعنى، الجزئية قابمياتألف الكمية ؛ كثير مف الجزئيات

ـ كمي، حكـ: ولؾ أف تقوؿ، قضية: لؾ أف تقوؿ، بكثرة ـ الكمي يقابؿ، حك ـ  فالحك  .وعرفنا الفرؽ بينيما، الجزئيالحك
ستثناءات ليا بعض القواعد الخمس الكبرى لربما الحتى  ول تكاد توجد قاعدة ،القواعد فييا استثناءات: قد يقوؿ قائؿ

ية أنيا تنطبؽ عمى جميع وشأف القضية الكم، ىي قضية كمية: نقوؿذا لماف فإذ ،-إف شاء اهلل-كما سيأتي في شرحيا 
 .؟اتياعمى أكثر جزئيوالقواعد تنطبؽ  ،جزئياتيا



فإذا ، ئة مف الجزئياتاتشمؿ ستيف بالم، أف تنطبؽ عمى ما يزيد عمى النصؼ يكفي في القاعدة حتى تكوف قاعدة
اعد قو إل في مثؿ ئة ىذا ل يكاد يوجد ائة بالمالكف م، ئةاتسعيف بالم، ئةاثمانيف بالم، ئةاتفوقت قمياًل سبعيف بالم

ل ، أو بعض قواعد المغة العربية، وبعض القواعد العقمية، الحساب  والقواعد، عد في التفسيروالقوا، القواعد في الفقوفوا 
 لكف، أو بغير دليؿ مما ل نعممو، ليؿ يخرجيا عنيابد، إما عامة ىذه القواعد ليا استثناءات، وما إلى ذلؾ، األصولية

 الحظنوىذه القاعدة ، "األمر لموجوب" قاعدة، "األمر لموجوب": نحف نقوؿ مثالً ، ىذا غير داخؿ في القاعدة: نقوؿ
صمى اهلل -النبي  مثالً : وىذا الصارؼ معموـ عند العمماء، لوجود صارؼ ل نحممو عمى الوجوب ف بعض األوامرأ

ـ المسجد فال يجمس حتى يصمي ركعتيف)): يقوؿ -عميو سمـ  جماىير، و "األمر لموجوب"ىذا أمر و ،(2)((إذا دخؿ أحدك
 .(3)اهلل(( كتبيف خمس صموات)): األدلة األخرى الصارؼ عندىـو ، ىذه الصالة ليست واجبة: أىؿ العمـ يقولوف

صمى اهلل -ؿ صراحة النبي أىذا الرجؿ س، (4)((طوعإل أف ت، ل)): قاؿ ىا؟غير  ىؿ عمي  : وكذلؾ الرجؿ الذي قاؿ
مع أف ىذا أمر ، ىذه الصموات الخمسى فمعنى ذلؾ أنو ل يجب عميو سو ، ((خمس صموات)): قاؿ -عميو وسمـ
نييو عف الجموس ، وىذا يتضمف األمر بضده، فنياه عف الجموس، ((فال يجمس حتى يصمي ركعتيف)): وىو صريح

 .لتزاـتضمف أو الأمر لو بالصالة مف جية ال
 ؟ كمي حكـ: فمماذا قمنا ىي، ةاآلف ىذه القواعد أغمبي

ـ الكمي ليس مف شرطو حتى يكوف ك: نقوؿ نما يكوف تحتو جزئيات، أف ينطبؽ عمى جميع الجزئيات امي  الحك ، ولبد وا 
ه ىذ، أحياناً قد نجد قاعدة ل نجد ليا إل مثالً واحداً في الواقع، اربتعيذا الب افيكوف حكماً كمي  ، وينطبؽ عمى أغمبيا

لكف ، قاعدة" تذيب الجميد الشمس: "لو قمت مثالً ، ف كانت عبارتيا وىيئتيا ىيئة القواعدا  و ، ل تصمح أف تكوف قاعدة
 .غير ىذاما يوجد ؟ كـ عندنا مف جزئياتيا

 .لبد أف يكوف ليا جزئياتقاعدة، أف تكوف  ل تصمح هف ىذأ: فالحاصؿ
ئة ائة بالماتنطبؽ مأف وليس مف شرطيا ، نيا كميةأنطمؽ عمييا ف أل افإذف إذا كاف ليا جزئيات فإف ذلؾ يكوف مسوغً 

  ".الموافقات: "في كتاب -رحمو اهلل- بيوىذا المعنى شرحو الشاط، عمى جميع الجزئيات
 .ومعنى الفقو، ىذا معنى القواعد

 ؟ةما معنى القواعد الفقييف إذ
إذا كنا ، ىي قضية كمية نحوية: نقوؿ مثالً ، فإذا أردنا أف نتكمـ عف النحو، ف القاعدة ىي قضية كميةأعرفنا نحف 

                                                           

(، ومسمـ، كتاب صالة 444رقـ: ) قبؿ أف يجمس،أخرجو البخاري، كتاب الصالة، باب إذا دخؿ أحدكـ المسجد فميركع ركعتيف  -2
، رقـ: األوقات جميع في مشروعة وأنيا صالتيما، قبؿ الجموس وكراىة بركعتيف، المسجد تحية استحباب بابالمسافريف وقصرىا، 

(714.) 
 الخمس، الصموات عمى المحافظة باب الصالة، كتاب والنسائي، ،(1429: )رقـ يوتر، لـ فيمف باب الصالة، كتاب داود، أبو أخرجو -3
 برقـ داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"صحيح حديث: "المسند محققو وقاؿ ،(22693: )رقـ المسند، في وأحمد ،(461: )رقـ
 (.3243) برقـ الجامع، صحيح وفي ،(1276)
(، ومسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الصموات التي ىي أحد أركاف 46البخاري، كتاب اإليماف، باب الزكاة مف اإلسالـ، رقـ: ) أخرجو -4

 (.11اإلسالـ، رقـ: )



ـ الحديث، قضايا كمية بالغية: البالغةفي نذكر قواعد  ـ عف عم ذا كنا نتكم ذا أردنا أف ة، قضية كمية حديثي: وا  نتكمـ وا 
في التعريفات والتفصيالت  ؿوأما بقية التطوي، إذا فيمت ىذا وصمت إلى المطموب، ةقضايا كميو فقيي: عف قواعد الفقو

 .يمكف أف تدرس في غير ىذا المجمس والمناقشات بعد ذلؾ، لكف ىذا يوصمؾ إلى المطموبا، عني ستغنىفقد ي  
 .ييةقواعد الفقال ىذا معنى

عمـ : فنقوؿبر عنو بأقرب طريؽ فيمكف أف نع، سيؿ عميؾ تصور المراد بيذا العمـعرفت معنى القاعدة الفقيية ي إذا
 .جياتيا المختمفة مية مفالعمـ الذي يبحث فيو عف القضايا الفقيية الكو ى الفقو قواعد

 :جممة من الفروقات: األمر الثاني
ا عنوانً يضع ، هغير في القواعد أو في يكتب وىو يؤلؼ في الفقو مثاًل أو الواحد منيـ أحيانًا  -رحميـ اهلل-العمماء 
 .ثـ يضع بعده جممة تشبو القاعدة، ضابط: يقوؿ، اصغيرً 

 .كذا وكذا وى يجوز معيا الفطر في رمضاف ضابط المشقة التي: يقولوف ونالحظ أف العمماء أحياناً يعبروف بعبارات
ما ىو ، ضابط العصبة في الميراث: فيقوؿ مثالً ، ويعبروف عنو بالضابط، التعريفاتيذكروف لنا تعريفًا مف وأحيانًا 
ـ يذكر لنا تعريفاً لمعصبة أو ما يشبو التعريؼ ومتى ل يكونوف؟؟ اتب؟ متى يكوف ىؤلء مف العصالعصبةضابط   .ث
الماء : يقوؿ، غير التغير أو فيالماء ل يخرج عف حاليف في التغير ": ثـ يقوؿ، ضابط: يذكر عنوانًا يقوؿ وأحياناً 

ا ما  و ة، ما أف تغيره النجاسإوالمتغير ل يخمو ، و غير متغيرأما أف يكوف متغيرًا إ، ما أف يتغير أو ل يتغيرإل يخمو 
 .تفاصيؿو ويذكر أشياء ، مثالً  ل يخمو ةوما تغير بنجاس، أف يتغير بطاىر

أو ، عصير، مرؽ: مثالً  فيقاؿ لو، سمواعميو فيغير  يغمبأف ا إم ل يخمو :يقوؿ، لماء الذي تغير بطاىرا :خرواآل
ـ لكف مف غير إطالؽيبقى لو ال ـ ليا نوف عالتي ي   هفمثؿ ىذ، ماء وردتقوؿ: ، يعني مع التقييد، س ويضع بضابط، العال

 .لنا تقسيمات
 .ستعمالت متنوعةا أف الضابط قد استعمؿلحظنا اآلف في ىذه األحواؿ األربعة 

أو يجعؿ قاعدة صغيرة تتعمؽ  ،"المشقة تجمب التيسير: "مثؿ، ما كبيرةإ ويجعؿ قاعدة مف القواعد، ضابط :وأحياناً يقوؿ
، األطعمة مثالً أو باب ، أو النكاح، ثـ يذكر لنا قاعدة في باب الطالؽ، ضابط :يقوؿ، واحد مف أبواب العمـ بباب

ـ يقوؿ، ضابط أو قاعدة: قوؿ مثالً حينما ي، أو نحو ذلؾ تدخؿ في جميع أبواب  هىؿ ىذ" األصؿ في الذبائح المنع": ث
 .مف األطعمة تدخؿ في باب الذبائح ،؟ؿ فقط في باب الذبائح مف األطعمةالفقو أو تدخ

 ؟اعدة أو أنيا ضابطىؿ ىذه ق ،فاألصؿ في الذبائح المنع
تدلنا دللة واضحة  لمضابط التي ذكرتيا قبؿ قميؿوعة المتن ستعمالتىذه ال :لفرؽ بيف القاعدة والضابطقبؿ أف أذكر ا

ل  العمماء، بتداءً ىذه يجب أف نفيميا ا، تعمموف الضابط باستعمالت متعددةيس -رحميـ اهلل-عمى أف العمماء 
، قاعدةالتظف أنو بمعنى  اضابطً  عموـ الفقو أو القواعد أو غيرىا في ما رأيت  كم، يستعمموف الضابط استعماًل واحداً 

، ضابط: كممة العمماء يذكروفل، ، أو أبواب متعددة، واحد نو يتعمؽ ببابأالقاعدة و وبيف فيما سنذكر الفرؽ بين أو
 .أحيانًا أو ما يقارب التعريؼ ويستعممونيا بمعنى التعريؼ

في األبواب  مثمما تقوؿ، و ما ذكرت في المياه قبؿ قميؿ: مثؿ، لنا شيئاً مف التقاسيـ وفويذكر ، ضابطاً  وأحياناً يذكروف لنا
ما أف يطمؽ في طير : إف الطالؽ السني لو حالتافإ: ولؾ أف تقوؿ أيضاً ، الطالؽ سني أو بدعي: المتنوعة تقوؿ مثالً 



 .أو يطمؽ وىي حامؿ، لـ يجامع فيو
بطالؽ في  بؽس   أو أف يطمؽ في طير، ائض أو نفساء أو في طير جامع فيوأف يطمؽ وىي ح يوالطالؽ البدع

تى تطير ثـ تحيض ثـ تطير طمؽ في حيض ينتظرىا ح إذا ،الذي بعده الطيرفي يطمؽ  المفروض أنو ل، حيض
  .العدة طمقة واحدة، في العدة طمقة ثانية ل يطمؽ أثناء وكذلؾ، ثـ يطمؽ
َطمَّْقُتُم ِإَذا } :-تعالى-ولقوؿ اهلل ، -صمى اهلل عميو وسمـ-أف ىذا الطالؽ كمو مخالؼ لسنة رسوؿ اهلل : فالحاصؿ

}  .بتطميؽ النساء بيا -عز وجؿ-يعني العدة التي أمر اهلل ، [1:الطالؽ] النَِّساء َفَطمُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ
صمى اهلل عميو -كما قاؿ بعض أصحاب النبي ، شكاؿأ ةوطالؽ البدعة عمى أربع، شكاؿأ ةفطالؽ السنة عمى أربع

 .وسمـ
 .ويجعؿ لنا تقاسيـ وليست قاعدة، ضابط: بعض العمماء يقوؿ ففإذ
 .ىذا اإلطالؽ الثاني لمضابط ففإذ
، ـ ل يفرقوف بيف القاعدة والضابطفكثير مف أىؿ العم، عمى معنى القاعدة ضابطوىو : المفظ بعض العمماء يطمؽو 

وا يذكروف ءوبدكثرىـ عند التطبيؽ لما ألفوا أ لذيف فرقوا بيف القواعد والضوابطحتى ا ،الصطالحة في ول مشاح  
 .مف ضمف القواعد، ذكروىا جممة مف الضوابط ذكروا، القواعد

لكمية التي عمى القضية ا -نا ىنايوىذا الذي يعن، عند مف فرؽ بيف القاعدة والضابط- ويطمؽ الضابط بمعناه األخص
فإذا ، واحد تتعمؽ ببابالضابط قاعدة صغيرة : ي يمكف أف نعبر عنيا بعبارة نقوؿيعن، واحد تجمع جزئيات في باب

ذا كانت تتعمؽ بباب، فيي قاعدة كانت تتعمؽ بأكثر مف باب أو في ، "األصؿ في الذبائح المنع": ا تقوؿواحد مثمم وا 
ىذا ، ولد األـ :مثؿ وتذكر ما يستثنى في ىذا"، إل كذا أدلى بأنثى فإنو ل يرث كؿ ذكر": بعض المواريث تقوؿ مثالً 

 .معنى الضابط
األصؿ ": لما نقوؿ مثالً ، واحد والضابط في باب، اؿ أبوابً مامة تشقاعدة عال، تضح اآلفاالفرؽ بينو وبيف القاعدة  فإذ

ـ يتغير أحد أوصافو بنجاس الطيورية ما في الماء اعدة والضابط ل يفرؽ بيف الق مف عند ،؟قاعدة وأىذا ضابط ، "ةل
األصؿ " لحظت  ، ختص بباب المياه مف كتاب الطيارةي اضابطً  يكوف مف يفرؽعند و ، نو قاعدةإ: يمكف أف يقوؿ عنو

 ."في الماء الطيورية إل إذا تغير أحد أوصافو
أشبو بالفروع : نقوؿ ل قدفف نمطؼ العبارة قمياًل أيعني لو أردنا ، ىذا أشبو بالفروع الفقييةو : بعض أىؿ العمـ يقوؿو 

أو ضمف  ،ات لكنيا في بابألنو يدخؿ تحتو جزئي، يختص ببابألنو ؛ ىذا ضابط مف الضوابط: لكف نقوؿ، يةالفقي
 . باب واحد

 .ىذا الفرؽ بيف القاعدة والضابط
 .ىذا أىـ فرؽ

الغالب ، ابينما القاعدة كبيرة جد  ، ألنيا أشبو بالفرع؛ الضوابط الخالؼ قد يكوف في أصمياأف : ىناؾ فروقات أخرىو 
ختمفوا الكف الضابط إذا ، فقط عض تفاصيميافي ب ،القاعدةع في بعض فرو  وف عميو لكف يختمفوفأف أصؿ القاعدة يوافق

والضوابط مف حيث نظر العمماء  فيذا فرؽ بيف القواعد ،؟ىؿ ىو صحيح أصاًل أو ل، في أصمو فيو عادة يختمفوف
   .ل مف حيث ىو، لو



 .واحد وىذا يتعمؽ بباب، اىذا يشمؿ أبوابً ، ف القاعدة والضابط مف حيث حقيقتوفرؽ بي: الفرؽ األوؿ
وفي القواعد في تفاصيميا ، الضوابط يكوف في أصميا غالباً في ـ مف حيث نظر العمماء لو وموقفيـ منو خالفي

 .وفروعيا
وكمما ، اجد   ألف الضابط محدود؛ في تفاصيؿ القواعدبالنسبة لمخالؼ  لخالؼ في تفاصيؿ الضوابط أقؿ منوأيضًا ا

تفاصيؿ و فإنو يدخؿ تحت، ـ العاـبر  بخالؼ الشيء الم  ، تفاصيمو أقؿ كانت نسبة الخطأ فيما كم الشيء محدوداً اف ك
فحينما ، رلمدقة في التعبيا ـ العامة غالبًا ما يكوف مجانبً ي يطمؽ األحكاالذوليذا كاف ، ؽ عميياقد ل يواف   اكثيرة جد  
، والخمر حراـ، والميتة حراـ، الخنزير حراـ، ليس كؿ الطعاـ حالل، لوؿ لؾ: يق ،كؿ الطعاـ حالؿ: تقوؿ مثالً 

ـ حراـ ـ حالؿ: لكف قؿ، ناب مف السباع فيو حراـذي وكؿ ، حراـفيو وكؿ ذي مخمب مف الطير ، والسمو ، عامة الطعا
: غير لما أقوؿ، "األصؿ في المطعومات الحؿ": لما أقوؿ، ةيقاعدة وىي أغمبه ىذ، األصؿ في المطعومات الحؿ: قؿ

 .وما إلى ذلؾ، خرج عف ىذا األصؿ تفاصيؿ وجزئياتي، "األصؿ في المطعومات الحؿ"، يو حالؿفكؿ مطعـو 
   :القواعدة نشأاألمر الثالث: 

، وىـ أئمة الفقو -صمى اهلل عميو وسمـ-شؾ أف القواعد كانت معروفة لدى أصحاب النبي  ل ،؟دلقواعا كيؼ نشأت
ـ يستعمؿ إل في  -القواعد-ف كاف ىذا المصطمح ا  و ، التابعيففة لدى التابعيف وأتباع ومعرو  لكنيا المتأخرة،  ةناألزمل

ذا نظرت إلى أقاويؿ الصحابة كعمر ، كانت معروفة قطعاً  بؿ ، تجد جماًل متنوعة ىي قواعد -رضي اهلل عنو-وا 
، قاعدة ،(6)((إنما األعماؿ بالنيات))، قاعدة ،(5)((لخراج بالضمافا)): لما يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-أحاديث النبي 

 .بؿ ىي أكبر قاعدة وأجؿ قاعدة
، مفظيا وقد يعبر عنيا بعباراتبتمثؿ قواعد قد تستعمؿ  -صمى اهلل عميو وسمـ-وىناؾ جممة مف األدلة مف أقواؿ النبي 
 .صمى اهلل عميو وسمـ-لكف المضموف ىو حديث رسوؿ اهلل 

يتَاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن : حينما يأمرنا -وجؿعز -يات القرآنية اهلل بؿ حتى اآل }ِإنَّ الّمَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 
ىذه عف  نظر كيؼ يتكمـاو  -رحمو اهلل-أقواؿ المفسريف كالقرطبي  رجع إلىا [99: النحؿ]اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي{ 

 .وباب المنييات، العامة لمشريعة في باب المأموراتوما تضمنتو مف القواعد ، يةاآل
تجد ، وجماعة مف فقياء التابعيف، الشعبي، القاضي شريح -عنيـ رضي اهلل تعالى-وقؿ مثؿ ذلؾ في أقواؿ السمؼ 

 .الشيء بعض ولربما يغير في لفظيا، بؿ ىي قواعد، استعماؿ القواعد لى اليوـعبارات تستعمؿ إ
ـ أفقو األمة، ولدى سمؼ األمة -صمى اهلل عميو وسمـ-مدركة لدى أصحاب النبي كانت شؾ أنيا  القواعد ل ففإذ ، وى

 .يبنى عمييا الفقوأف يجيموا ىذه القواعد التي ىي عبارة عف األسس التي  ل يمكف، وىـ أعمـ الناس بذلؾ
ـ مف إدراكناف فإذ ـ لمقواعد أعظ ـ يدونوا ى، إدراكي ـ ل ـ لكني ـ لعد ـ سميقة مثؿ أصوؿ ؛ حاجتيـذه العمو ألنيا بالنسبة إليي

                                                           

 رسوؿ عف البيوع أبواب والترمذي، ،(3598) برقـ ا،عيبً  بو وجد ثـ فاستعممو اعبدً  اشترى فيمف باب البيوع، كتاب داود، أبو أخرجو - 5
 الخراج باب البيوع، كتاب والنسائي، ،(1286) برقـ ا،عيبً  بو يجد ثـ ويستغمو العبد يشتري فيمف جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل

 تخريج في الغميؿ إرواء في األلباني وحسنو ،(2243) برقـ بالضماف، الخراج باب التجارات، كتاب ماجو، وابف ،(4499) برقـ بالضماف،
 (.1315) برقـ السبيؿ، منار أحاديث
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لـ ، لكف ذلؾ بالنسبة إليو مف السميقة، ؟ لربما ل يعرؼ ىو مصطمحاتناىؿ كانوا جيمة بالنحو، العربية وعموـ، الفقو
أصوؿ الفقو  ولكف، ـولـ يتكمموا عف كثير مف المصطمحات التي تكمـ عمييا مف جاء بعدى، يدونوا في أصوؿ الفقو

لكف لسالمة فطرىـ وأفياميـ ، وىـ أعمـ الناس بيذه األشياء، نيـكانت حاضرة في أذىا، و يقية كانت سميقةالحق
فاحتاج ، ومنتشرة افالفروع كثيرة جد  ، لناس بعد ذلؾحتاج إلييا اا، إنما ـ يحتاجوا إلى تدويف ىذه األشياءوأذىانيـ ل

ـ   يذا تجد ول، زئيات ل يستطيع أحد أف يحيط بياالج، شعث الفروع والجزئيات الناس بعد ذلؾ إلى معرفة القواعد لم
ىو ولكف الشأف ، يصرحوف أف حفظ الجزئيات أمر غير ممكف إطالقاً ، وجماعة، بف سالـالقاسـ ، عبيدأمثاؿ أبي 

ـ يصرح يقوؿإبؿ ، ف يحفظ اإلنساف الكميات والقواعدأ عميؾ يا طالب العمـ كاف األمر قد ضاؽ ذا : إف بعض أىؿ العم
 .شتات الفروع ألنيا تجمع لؾ؛ درس القواعدافروع أو القواعد فوما وجدت إل دراسة ال

 ؟مف جمعياؿ لكف متى بدأ جمع القواعد الفقيية؟ مف أو 
المسجد بعد صالة يجمس في  األحناؼ في القرف الرابع اليجري رجؿ مف عمماء كاف ىناؾ بقميؿفييا قبؿ التأليؼ 

ـ يغمؽ باب المسجد ويرد، وىو أعمىالعشاء  ـ جم  وىذا أمر ل ي  ، د جممة مف القواعد الفقيية جمعياث ع عوز طالب العم
ـ بعد العشاء في دىا وصار يرد، مف ثالثيف قاعدة اً فيذا جمع نحو ، مف عبارات السمؼ الكتب المتناثرةالقواعد مف  كؿ يو
ـ بعد ذلؾ تسا، أحدا سمعيويغمؽ الباب ل ي، وىو أعمى في المسجد مف القواعد  مع الناس أف ىذا الرجؿ عنده جممةث
فمما شعر ، صر المسجدودخؿ في حصير مف ح فجاء أحد األشخاص، ت مسموع بعد العشاء في المسجديرددىا بصو 

، قاعدة ةعشر  سبع، فسمع وىذا يسمع، بدأ كعادتو يردد القواعد ؿ البابوأقف، العالـ الحنفي أف الناس قد خرجواذلؾ 
وذىب ، قاعدة ةعشر  سبع ىذه القواعدى ما سمع سو ، وطرده مف المسجد، معو وجاءه وضربوفس، كح  ، ـ أخذتو سعمةث

 ، وفاتو الباقي.عنيا وأخبر
فجمع جممة ، ئةامثنتيف وستيف وأربعامتوفى سنة ، "حسيف المروزي": يقاؿ لو، -عمماء الحنفية-ف العمماء فجاء رجؿ م

 .مف القواعد الفقيية
، ئةاممتوفى سنة أربعيف وثالث، أيضاً مف الحنفية" يأبو الحسف الكرخ"وىو ، أشياء قبمو جمع في ىذا مفىناؾ  وأيضاً 
ـ تتابع التأليؼ"، أصوؿ الكرخي"ػوىو المعروؼ ب، يةالفقي قواعدالفي أوؿ كتاب  فألؼ ، في كؿ المذاىب اوكثر جد  ، ث

 .إف شاء اهلل-كما سألمح بعد قميؿ 
ابف تيمية  اإلسالـوالعالئي متأخر معاصر لشيخ ، "العالئي": التأليؼ فييابفأوؿ مف يعرؼ  الخمس الكبرىأما القواعد 

 .رحمو اهلل-
 .مف عرؼ بيذا ابف الوكيؿؿ أو ف "األشباه والنظائر": ألؼ في القواعد الفقيية تحت مسمىوأما مف 
 :أهمية القواعدرابعا: 
في أو ، أو في غيره، أو في أصوؿ الفقو، فقوحينما تحفظ قاعدة في ال، مختصرة تجمع لؾ الجزئيات بعبارة القواعد
إذا جاءت عبارة ف، تفسيرية أصولية قاعدةه ىذ، ثـ تأتي وتطبؽ عمى األدلة"، عمى التوكيدمقدـ التأسيس ": التفسير

رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ  المَّهُ  ُهوَ }: في التفسير مثالً   ؟ إذا أعممتبمعنى واحدما ىىؿ  {اْلَباِرئُ  اْلَخاِلقُ }، [24:الحشر] {اْلُمَصوِّ
ـ عمى التوكي: "قاعدة ـ أنشر قد، ىو المنشئ لمخمؽ {اْلَباِرئُ }، وىو المقدر {اْلَخاِلقُ }: تقوؿ، د"التأسيس مقد  .وأوجد أث

 :اكً يمدح مم   كما يقوؿ القائؿ



 .(7)ؽ ثـ ل يفرييخم   ض  القوـ  ***  وبع   ي ما خمقت  ر  ف  ت   نت  ألو 
ـ ل يفري، يعني يقدريخمؽ  وبعض  القوـ  ، رتيعني ما قد   نت تفري ما خمقت  ألو  ممؾ مف المموؾ ، ينفذ، ل يستطيع أف ث

  .وىذا يخطط ول يستطيع أف ينفذ، ىذا يخطط وينفذ، خر يخططآيخطط و 
ـ مف ، شتات الفروعلؾ  تجمعة محكم اد ىي عبارات قصيرة جد  القواع ففإذ حينما تحفظ ، ؟ىذه الفائدةوأي فائدة أعظ

س دقيقتيف دوف أف يخرج ول يستطيع أف يجم، سمس في البوؿوقاؿ: عنده إنساف فأتاؾ "، المشقة تجمب التيسير": قاعدة
 ؟فماذا نقوؿ لو، ىذا البوؿمنو 
 ".المشقة تجمب التيسير"ف أل ؛عمى حالؾ صؿ  : نقوؿ

بقى ت: سيقوؿ لؾ، نو يمنع مف وصوؿ الماء؛ ألالصبغ قبؿ الصالةأزؿ ىذا : نقوؿ لو، كمو صبغ، نساف مينتو صباغإ
 ؟ نقوؿ لو، ماذا ل أستطيع، وفي المحـ رفاكثيرة بيف األصابع وبيف األظ نقط

 .والباقي مغتفر، تتمكف مف إزالتوو أزؿ ما تستطيع  ،"المشقة تجمب التيسير": نقوؿ لو
 يتحر  : نقوؿ ليا، تحتاج أف تغير الثياب ،ةعمييا كؿ صاليصعب  المرضع التحرز مف النجاسات بالنسبة لممرأة

ذا ما يغتفر مما يصعب التحرز ىمف ولكف يغتفر ، عمى ظنؾ أف النجاسة قد وقعت عميوما غمب  غسمياو ، الطيارة
  .منو
ويمحؽ بيا ، وصيد، حراسة: غيرىا مف األغراض المعتبرة شرعاً الذيف يربوف الكالب لمصيد أو الحراسة أو ل، بوفال  الك

 .معرفة المخدرات، و وما أشبو ذلؾ، مفقضايا تتعمؽ باأل اآلف
وحوؿ ، وقتو يدور حولوطوؿ الكمب ، أو نحو ذلؾ، صياد، بونيادر وي، ويعيشوف معيا، كالبال يؤلء ممف يدربوفف
نيتو آثيابو و مي يغسؿ ما أراد أف يص؟ كمماذا يصنع، وكؿ شيء، وأثاثو ولباسو، وحوؿ متاعو، وحوؿ راحمتو، وئإنا

ـ ما،  يستطيعل، وىو في الصحراء، ويغتسؿ، ويغسؿ بدنو ممف مر في الطريؽ ـ ل يغتفر لغيرى فمثؿ ىؤلء يغتفر لي
، ابو شيء مف رشاش بولوص، أو ألربما أصابو شيء مف لعابوو فجاء ىذا الكمب ، حياتوفي  اوؿ مرة يشاىد كمبً ربما ألل

، فالقواعد تجمع الفروع الكثيرة"، تسعاإذا ضاؽ األمر "و"، المشقة تجمب التيسير"، فرؽ بيف ىذا وىذا، أو نحو ذلؾ
 .ؾد عميتستطيع أف تطبقيا عمى كؿ مثاؿ ير  

 :عبارات أربعمنيا  خترت؛ اأىمية القواعدفي بياف  االعمماء ليـ عبارات كثيرة جد  
إلييا  كمية ترد   أصوؿ لبد مف أف يكوف مع اإلنساف" :فييا يقوؿ -رحمو اهلل-ابف تيمية  اإلسالـلشيخ  العبارة األولى

ـ وع، الجزئيات ـ بعم ـ يعرؼ الجزئيات كيؼ وقعتدؿ، ليتكم ل، ث وجيؿ وظمـ ،  فيبقى في كذب وجيؿ في الجزئياتوا 
 .293ذكره في الفتاوى الجزء التاسع عشر صفحة " د فساد عظيـفيتول، في الكميات

ف ضبط األمور المنتشرة المتعددة في القوانيف إ": يقوؿ، "في القواعد المنثور": كتابحب اي، صلمزركش العبارة الثانية
ـ الع  ح  ى حدإوىي ، وأدعى لضبطيا، حدة ىو أوعى لحفظياالمت  بدل، جاءني عشرة: تقوؿ ،(8)"التي وضع ألجميا ددك
، وىذا، ىذا: ؿو تق ف أفم بدل"، ددكـ الع  ح  "، الرحمفعبد و ، وسعيد وصالح وخالد ومحمد جاءني زيد: تقوؿ ف أفم

  .ي منكـ عشرةنيأت: قوؿت، وىذا، وىذا، وىذا، وىذا
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 .(9)"..جمالي تتشوؼ إليو النفسإ: لتعميـ لبد أف يجمع بيف بيانيفوالحكيـ إذا أراد ا": يقوؿ
ـ بعد ذلؾ ، س إلى شرحيا وتفصيميا وبيانيافتتطمع النفو ، أنو يذكر قضية مجممة كمية اهمعن :جماليإ ، يبدأ يفصمياث
 ".وتفصيمي تسكف إليو"

وؿ في معرض كالمو يقنشرحو،  وىو صاحب الكتاب الذي -رحمو اهلل-بف سعدي  الرحمف لمشيخ عبد العبارة الثالثة
معرفة القواعد والضوابط  طريؽ الوصوؿ إلى العمـ المأموؿ في": سموافي كتاب حافؿ جيد  عمى كتب شيخ اإلسالـ

مف أعظـ ما فاقت "و : -رحمو اهلل-ومف كالـ ابف القيـ  الكتب مف كالـ شيخ اإلسالـ و مف عشراتجمع" واألصوؿ
عتناء يعتني غاية ال -رحمو اهلل-ف مؤلفيا أوتفردت عمى سواىا ، ووأىم  " -اإلسالـيعني كتب شيخ - "بو غيرىا
 .(19)"الفنوف التي تكمـ بياي كؿ فف مف والضوابط المحيطة فة، واألصوؿ الجامع، ى القواعد الكميةبالتنبيو عم
، ل ثبات ليا إل بيا ،صوؿ لألشجارواأل، معموـ أف األصوؿ والقواعد لمعموـ بمنزلة األساس لمبنياف"و : ثـ يقوؿ

 ينمى نماءوبالقواعد واألصوؿ يثبت العمـ ويقوى و ، تتقوى باألصوؿو والفروع تثبت ، واألصوؿ تبنى عمييا الفروع
  .(11)"يف المسائؿ التي تشتبو بو كثيراً وبيا يحصؿ الفرقاف ب، األصوؿخذ آوبيا تعرؼ م، طرداً م

وىو ضمف المجموعة "، رةضالرياض النا": في كتاب -رحمو اهلل-بف سعدي الرحمف  وىي لمشيخ عبد العبارة األخيرة
ة أحكاميا األصوليأف : ليا وجالليامف محاسف الشريعة وكماليا وجما": ؿيقو  522الكاممة أيضاً الجزء األوؿ صفحة 
، فروعيار وتنش، وتجمع متفرقاتيا، يا ليا أصوؿ وقواعد تضبط أحكامياكم وأمورىا، والفروعية والعبادات والمعامالت

 .خر ما ذكرآإلى ، "فيي مبنية عمى الحكمة والصالح، وتردىا إلى أصوليا
ف أف يزاد عميو أشياء يمكفي أىمية القواعد والكالـ ، في بياف أىمية القواعد -اهلل رحميـ-أربع عبارات لمعمماء ه ىذ

ـ اإلنساف بحيث لة، معرفة القواعد تنمي الممك: ؿايق، كثيرة  في ىذه القضية، ول يتناقض، يتشتت وىي أيضاً تضبط في
ـ يجوز :يقوؿ ضبط فإذا ، مع أف القضية متحدة، نيا ل تجوزإ :يقوؿ عنيا خرآباب ليا في  وأخرى نظيرة، ىذا الحك

 .ةطردفتكوف أحكامو م، وعدـ التناقض، تحاد الحكـالقاعدة كاف ذلؾ أدعى ل
 .أبرز الفوائد التي تذكر في القواعده يذف

 :في التأليف في القواعد -رحمهم اهلل-: طرق العمماء خامساا 
 .لفوف عمى طريقة متحدةؤ ل يالعمماء  أف إذا تتبعنا كتب القواعد نجد
الحرؼ الذي تبدأ فيو القاعدة نظر ي، المعجـ عمى حروؼ، ى طريقة الترتيب اليجائيمعالطريقة األولى: أف يرتب 

، فيو بخالفيا وىذه، وىذه عامة، كر الضوابط أو ل يفرؽتتعمؽ بباب معيف إذا كاف يذ ىذهبغض النظر ويضعيا، 
رتبيا عمى " المنثور في القواعد" :في كتابي الزركشممف مشى عمى ىذا و  ،بحسب الحرؼ الذي تبدأ بو ىذه القاعدة

: سمواش لو كتاب يالدجوكذلؾ البركتي مف عمماء بن، "مجمع الحقائؽ"في  يوكذلؾ أبو سعيد الخادم، الحروؼ
 .رتبوا ىذه الكتب عمى الحروؼ، "القواعد الفقيية"

ل بالضوابطىذا إذا كانت أشبو ، لفقيية: أف ترتب عمى األبواب االطريقة الثانية في القواعد إشكالت تواجينا ىناؾ س، وا 
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فأيف ، تدخؿ في جميع األبواب "األمور بمقاصدىا": مثؿ قاعدة، معيف ألنيا يصعب أف تحصر في باب؛ العامة
ـ القو ، فاألخرى عمى اإلنساف القاعدة في األبواب أنيا تفوتة الطريق هفة ىذآتوضع؟ ف جعؿ عمى اعد ل يصمح أف ي  عم
 .األبواب

رافي قال  :كتاب، وكذلؾ وىو مف عمماء المالكية، "القواعد": ي في كتابور  ق  الم   طريقةيذه الألفوا بومف العمماء الذيف 
ـ فيوكذلؾ الشيخ عظ  ، رتبو بعض عمماء المالكية، فروؽالفي  وكذلؾ ، "ذىب في ضبط قواعد المذىبالمسند الم  " :و

رؽ ستغناء في الف  ال": البكري في كتاب وكذلؾ، "في القواعد والفوائد الفقييةالفرائد البيية " :محمود حمزة في
 ."مختصر مف قواعد العالئي وكالـ األسنوي" :، وابف خطيب الدىشة في"ستثناءوال

في  -رحمو اهلل-ابف رجب بيذه الطريقة ممف ألؼ و ، تفؽ مف غير مراعاة لمترتيباأف يؤلؼ كيفما : الثالثةالطريقة 
، وكذلؾ ابف عبد اليادي "ماـ مالؾإلى قواعد اإل إيضاح المسالؾ": في كتابي نشريسالو  و ، "القواعد الفقيية": كتاب

 ."مغني ذوي األفياـ": في كتاب
فيراعي ىذه ، فييا ختالؼتفاؽ والوكثرة ال، شمولية القاعدة :مثؿ؛ الطريقة الرابعة: ىي أف يرتب باعتبارات أخرى

 :فبعضيـ يجعؿ الكتاب ثالثة أقساـ، الكتاب بناًء عمييافيقسـ ، األمور
 "."األمور بمقاصدىا: مثؿ قاعدة؛ يا أغمب المسائؿ في أبواب مختمفةقواعد كمية يرجع إلي: القسـ األوؿ
 .ىذاو نح، أو ثالثةأو تتعمؽ ببابيف ، اعد كمية ترجع إلييا بعض األبواب: قو القسـ الثاني
ـ الثالث لكثرة ؛ بيا ألنيا غير مجزوـ؟ ىؿ: ستفياـمف األحياف يجعمونيا مبدوءة بال ىذه في كثير، خالفية: قواعد القس

 .خالؼ فيياال
األشباه ": وطي فييوالس، "األشباه والنظائر": في كتاب يالسبك التاج: بيذا التقسيـ ممف ألؼ عمى ىذه الطريقةو 

ـ أيضاً في ك، "والنظائر ـ يذكر بعض ىذه األقساـف كاا  و ، "والنظائراألشباه ": تابوابف نجي ـ ل لكف عمومًا ، ف بعضي
 .راعوا ىذه الطريقة في الجممة

 .تأليؼ العمماء في القواعد أربع طرؽ في ىذه
 :أنواع القواعد: سادساا 

اعد تتعمؽ ىناؾ قو : فنقوؿ، بمف ناحية شمولية القاعدة لألبوا: يا عمى أنواع بالنظر إلى ناحيتيفمالقواعد يمكف أف نجع
 ."الضابط"ػب ىذه التي يسمونيا، وىناؾ قواعد تتعمؽ بباب واحد، أو بجميع األبواب، بأبواب كثيرة

: مثؿ قاعدة، اد الناس يتفقوف عميياىناؾ قواعد يك، تفاؽ والخالؼال: ىي التي تالحظ في القواعد الناحية الثانية
فضاًل عف ، أو في فروعيا، يكثر الخالؼ في أصميا قواعدوىناؾ "، المشقة تجمب التيسير"، "األمور بمقاصدىا"

ذا نظرت في ، تحت الفروع جزئياتو القاعدة أحيانًا يكوف ليا فروع كبيرة ، جزئياتيا رحمو -كتاب ابف رجب مثؿ وا 
ـ وتكبيرة تكبيرة اإل: مف حيث الصورة التي تستوي في الػظاىر مثؿ األمور المتداخمة، اترى ذلؾ جمي   -اهلل ، الركوعحرا

 .ماـ راكع تكفيؾ واحدةإذا أتيت واإل
قبؿ أف تكفر  اءثـ حمفت بعد العش، عد العصر أيضاً ب يءثـ حمفت عمى ىذا الشء، ت عمى شيكفارة اليميف إذا حمف

، ىب إلى المكاف الفالنيأو ما تذ، ىذا بعد الظير، هلل ما تسافر إلى المكاف الفالنيوا: لولدؾ قوؿت، نفس الشيء فع
حمفت عميو عمى و ثـ جئت اليوـ الثالث ، نفس الموضوع ثـ ذىبعمى حمفت عميو و ثـ جئت اليوـ الثاني ، ذىبثـ 



 .تكفيؾ؟ ؟ قبؿ أف تكفرة واحدة أو ما تكفيؾ قبؿ التكفيرتكفيؾ كفار ، ثـ ذىب نفس الموضوع
ل تأكؿ مف الطعاـ أوحمفت ، ل يذىب إلى المكاف الفالنيأ ولدؾ ىحمفت اآلف عم؛ ت عمى أشياء متعددةلكف إذا حمف

ة ىؿ القاعد؟ تحتاج إلى كفارة، كـ ول ىذا وما حصؿ ل ىذا ول ىذا، كؿ مف طعامؾيأوحمفت عمى زيد أف ، الفالني
 .؟كفارة واحدة األمور المتداخمة تكفي عنياىذه أف 

 ؟سنة الظير ىؿ تكفيإذا صمى ، تحية المسجد ((جمس حتى يصمي ركعتيفإذا دخؿ أحدكـ المسجد فال ي))اآلف 
ذا دخؿ، و جاء إنساف وصمى ركعتيف تكفي عنو إذا، تحية البيتىو  الطواؼ: مثؿة، واألمور المفترق وصمى الفرض  ا 

 ؟كفي عنو أو ليىؿ 
 .متعددة وىكذا في أمثمة كثيرة في أبواب

  ."األمور بمقاصدىا": ليست كقاعدة ،الخالؼ فييا كثير عدفيذه القوا
ـ شموليتيا بالنسبةالقواعد  واحد  بباب ومنيا ما يتصؿ، ؽ بجميع األبواب أو أكثر األبوابمنيا ما يتعم لشموليتيا وعد

 ."الضابط"ػب وىو ما يسميو بعضيـ
وىناؾ ما ل تكاد تجد ، قاعدة عمى األقؿ: وىناؾ وجو أف يسمى، كثيرةوحتى ىذه الضوابط منيا ما يشمؿ جزئيات 

 .ابط متفاوتةو حتى الضة، أو أربعة أمثم، أو ثالثة أمثمة فلو إل مثالي
 ؟طريقة العمماء في صياغة القواعد ما هي: األمر السابع

، ج أف تجمع القاعدة مف أربع صفحاتلربما تحتا -رحمو اهلل-ابف رجب ة، دعف القاعبعض العمماء يتوسع في التعبير 
 .ثـ تحاوؿ أف تعبر عنيا بعبارة مختصرة

 .ويدقؽ في ذلؾ، في التعبير عف القاعدةيزف الحرؼ ومف العمماء مف 
 ."التأسيس مقدـ عمى التوكيد: "مثمما نقوؿ، جممة خبريةبغونيا صياغة القواعد أحيانًا يصو 

 "؟ىؿ األمر يقتضي التكرار": قاعدة أصولية مثالً ، ستفياـطريقة الوأحيانًا يصوغونيا ب
أو في ، أف تصمي عميو مرة واحدة في العمريكفيؾ ، [56: األحزاب] َوَسمُِّموا َتْسِميماا{َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصمُّوا َعَمْيِه }

 ؟سمعتو تصمي عميو ماأو كم، الصالة
قميؿ  بعدو  ،ىذا المسجد ورددنا معوفي المؤذف أذف اآلف ىذا إذا سمعنا ف، مأموروف أف نقوؿ كما يقوؿ المؤذفنحف 

 ؟" مر يقتضي التكرارألىؿ ا"؟ لخر أذف نردد معو أو سمعنا المسجد اآل
نما يأتي ، األمر يقتضي التكرار: فيقوؿ فيجـز ئجتر ولذلؾ تجد العالـ قد ل ي، ير فيياثالؼ كخ ىناؾذه القاعدة ى وا 

ـ اهلل-وىذا مف أدب العمماء ؟ ىؿ األمر يقتضي التكرار: ستفياـبيا بطريقة ال الميمة  وأظف أف مف األمور، -رحمي
ـ فقط لممسائؿ في التي ينبغي أف تراعى  مثؿ ىذه الدورات أو في الدروس العممية أو غير ذلؾ أنيا ل تقتصر عمى التعمي

ـ معيا األدب في التعبير، القواعد أو لغيرىا أو ـ عمى األشياء والتورع م، يجب أف نتعم ف إطالؽ األحكاـ األدب في الحك
فيو  أظف أف األمر: كف أف يعبر اإلنساف بعبارات يقوؿيم، زيد مف النظر والتأمؿتحتاج إلى ملة أحينما تكوف المس

: -عز وجؿ-عند اهلل  ةبعبارة ل يكوف عمييا تبع عبر  ، لـ يكف ذلؾ بعيداً  ف ىذا أقرب إلى الوجوبألو قيؿ ب، كذا
 .[116:النحؿ] َحرَاٌم لَِّتْفَتُروْا َعَمى الّمِه اْلَكِذَب{ َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا}

، سواه فيو ساقط وكؿ قوؿ، لحجأبدًا التمتع ىو العمؿ المشروع في ا: نقوؿفصحيحة  أما أف نعمد إلى طريقة غير



وقد يسمعؾ  ؟ىذا كيؼ، فيو ساقط ل يستحؽ أف يمتفت إليوفضؿ ما عداه ألفراد ىو ااإل: أو تقوؿىذه،  اعبارة كبيرة جد  
أظف : لكف قؿ، االعبارة فييا مجازفة كبيرة جد   ىذه، ولو وجو، ف أف ىذا الكالـ صحيحظوي، مف ل بصر لوبعض 

 .بقاطع وليس ىذا، لمدليؿ الفالني ساؾناألفضؿ أف األقرب أف التمتع ىو أ

ـ لو قيؿ بقراءة الفاتحة مع اإل: تقوؿ ـ يكف ذلؾ بعيداً أما ليست القضية و ، الفالني نظراً لمدليؿ الفالني والدليؿ، نيا تقرأ ل
 .بقاطعة

ذلؾ وليس ، وما إلى ذلؾ، بداؿالتقديـ والتأخير واإلكمعنى األحرؼ السبعة ىي وجوه مف وجوه التغاير في القراءة 
رؼ السبعة معنى األح: تقوؿأف أما ، لكاف لو وجو معنى األحرؼ السبعة لو قيؿ بأف ىذا، ىذا أحد األقواؿ، بقاطع

،  يصمحلىذا ، أنيا سبعة أوجو مف وجوه التغاير ول يمكف أف يمتفت إلى غيره، ل محيد عنوو القوؿ الذي ل مرية فيو 
 .وليست ىذه طريقة

ل داعي ، الكبار لكف ل تصمح لطالب العمـ وقد تصمح لبعض العمماء، ي تعتبر كبيرةالعبارات التبكذلؾ التعبير 
 .يابلمتعبير 

يتربى عمييا ، ىوامش بعض الكتب التي تسمى محققوالتي نجدىا أحيانًا في ىذه الصواريخ ، جعةقد أبعد الن   فالف
وتكوف ىذه ، ىذه العباراتويستعمؿ ، ىذه الطريقة الصحيحة في التعمـظف أف وي، وينشأ عمييا، صغار الطمبة

يتحمس مع أولد الجيراف  ف أفم الشاب الصغير بدل ىذا، افرات في تشجيع األندية الرياضيةالمنافرات عمى طريقة المن
خرى اآلف وىي الخالؼ أ دخؿ في أمور، ويحصؿ بينيـ مف المنافرة، لنادي الفالني أو النادي الفالنيعمى تشجيع ا
ـ يظف ، بيف العمماء ـ أف فبدأ يتكم يذا ، فالذي كاف يحبو يشجع الناديحينما كاف يا بالقضية بنفس الطريقة التي يتكم

 .خطأ
 .ىذه األشياء فالمفروض أف نراعي

ـ اهلل-العمماء ف أ: فالمقصود ـ واحدةفي التعبي -رحمي ـ مف يختصر ويمخص، ر عف القواعد ليست طريقتي ومنيـ ، مني
ـ تتفاوت، وأحياناً بجممة خبرية، فياميةستا القاعدة بطريقةعف  وأحياناً يعبروف، مف يسيب في العبارة ألنيـ ؛ وعبارتي

مثاًل ف؛ وليـ أنظار متفاوتة، بينيـ قروف متطاولة، تفقوا في مجمع عمى صياغة القواعدوي يجمسوا في مكاف واحدلـ 
عبد البر يعبر عنيا  ابف، ل إشكاؿ" زحـ الشؾاليقيف ل ي  : يعبر عنيا يابلخط  نجد ا" شؾبالاليقيف ل يزوؿ : "قاعدة
 .وىذا ىو التعبير المشيور"، اليقيف ل يزوؿ بالشؾ: "خر يعبر عنيا" آاليقيف ل يزيمو الشؾ: "بقولو

 .في الكتاب -رحمو اهلل-وسنالحظ ىذا في القواعد التي ذكرىا المؤلؼ 
، قبؿ التأليؼ في القواعدوىو  -رحمو اهلل-الشافعي ، قاعدة أخرى كيؼ تتفاوت عبارات العمماء فييا عبر القروفتأمؿ 

: مثاًل يقوؿ -رحمو اهلل-الشافعي ، قواعد فقييةة" المدون: "مالؾ في كتاباإلماـ  كثير مف عباراتو وعباراتي كف فل
ل يتوسع ، مسئوؿ عف ىده األمواؿ، يعني يتصرؼ حسب المصمحة ،"الرعية منزلة الولي مف اليتيـ منزلة الوالي مف"

كؿ متصرؼ عف الغير فعميو : "يقوؿيعبر عنيا ابف السبكي القاعدة  ىذه، ليا مثالً  وجوه ل داعي   يا فيل يصرف، فييا
 .الفرؽ بيف العبارتيف لحظت   ،"المصمحةفي يتصرؼ أف 
ـ عمى الرعية منوط بالمصمحةاإلتصرؼ ": -رة عف ىذه القاعدة أو ىذا المعنىالعبارة المشيو  وىي-خر يقوؿ آو  "، ما

ماـ عمى تصرؼ اإل": نظراثـ ، "اليتيـمنزلة الوالي مف الرعية منزلة الولي مف : "-رحمو اهلل-لحظ عبارة الشافعي 



 ".منوط بالمصمحة الرعية
 في القواعد الفقهية: نماذج من المؤلفات: ثامناا 

 :األحناؼمذىب 
 .ئة وأربعيفاالمتوفى سنة ثالثم، الذي ذكرت قبؿ قميؿ" أصوؿ الكرخي: "كتابمثؿ 

 .أقساـثمانية و جعم، ئة وثالثيفامتوفي سنة أربع، بوسيلمد" تأسيس النظر"
 .ىار كذأطيؿ في ل أريد أف ، رىىناؾ كتب أخو 
 :لمالكيةاذىب م
 .كميات ونظريات في المذىب وفي 361توفي سنة ، مخشنيل" أصوؿ الفتيا"
مطبوع ، قاعدة ائتافيو ألؼ وم، مرتب عمى الفقو، ىذا أوسع كتب المالكية تقريباً ، 758توفي سنة ، ريق  لمم  د" القواع"

بط وليست لكف غالب ىذه القواعد مف الضوا، قاعدة تقريباً  اتئافيو ألؼ وم، لممقري مطبوع جزء منوالقواعد ، الكتاب
 ؟ىؿ كذا كذا: ستفياـكثير منيا يورد بصيغة الو  ،ىي ضوابط فقيية مختمؼ فييا، بقواعد بالمعنى المعروؼ

 :مذىب الشافعية
ـ " جمب المصالح ": ىي ةيدور حوؿ قاعدة واحد، 669المتوفى سنة، السالـ لمعز بف عبد" الح األناـمصو قواعد األحكا

الفقو يرجع  وجميع، يرى أف جميع القواعد ترجع إلييا قتصر عمى ىذه القاعدة؟ ألنوماذا ال ،"المفاسدء مقدـ عمى در 
 .وشرح عمييا شرحًا رائعاً ، ر عميياقتصاف، في النيايةا ويستند إليي

رتب قواعده عمى حروؼ ، يعد مف أجمع الكتب في القواعدوىو كتاب حافؿ ، 794المتوفى سنة  لمزركشي" المنثور"
 .قاعدة ألؼ فيو، المعجـ

 .911المتوفى سنة ، لمسيوطي" نظائروالاألشباه "وكذلؾ: 
ـ ممف كتب في القواعدوغي، وابف الوكيؿ، يابف السبك :مثؿ، لما ذكره مف سبقو فيو خالصة وىو مف أحفؿ الكتب ، رى

 .مف الكتب التي تتوسع في ذلؾىو و ، ومف أنفعيا، القواعدفي 
 .الحنابمةمذىب 

درس الفقو عمى ولكف ىذا الكتاب قد ل يصمح إل لمف ، ب وىو مف أوسع كتب القواعد أيضاً قواعد ابف رجؾ ىنا
 اثيرة جد  أشياء كألف ىذا الكتاب يذكر ؛ واحد قوؿ ليست عمى ،دراسة فييا مف التوسع، و قوية، و المذىب دراسة جيدة

 قراءةبمف مصطمحات المذىب التي يحتاج اإلنساف أف يعرفيا عمى األقؿ  اويذكر كثيرً ، في الخالؼ داخؿ المذىب
بف ، ل"ماـ أحمدلى مذىب اإلمدخؿ إ" مثؿ، بعض القضايا المتعمقة بالمذىببيؼ في التعر ت كتبالتي  بعض الكتب

وىذا : و يذكر مصطمحات إذا قاؿ لؾ مثالً ألن؛ وغيره، زيد في الموضوع ًا الشيخ بكر أبوومثؿ ما كتب أيض، بدراف
إذا قاؿ ، ماـ أحمدىذا نص عف اإل: إذا قاؿ لؾ؟ المذىب في ما معنى التخريج، تخريجىذا ، جخر  وىذا م  ، في رواية

مف ، بكر عبد العزيزىذا قاؿ بو أبو : إذا قاؿ، الو صاحب المنتيىىذا ق :إذا قاؿ لؾ، ىذا قالو صاحب الرعاية: لؾ
ممف ، أو فالف، أو فالف، حافظ ابف حجرال: كما تقرأ مثالً ، فيذا بالنسبة إليو مف المعروفيف؟ العزيز ىو أبو بكر عبد

  .داخؿ المذىبفي تحتاج أف تعرؼ ىؤلء ف، لديؾيف المشيور مف  تعرفيـ
في منيا ما يدرس ، لبعض طمبة العمـ بإطالؽ ما يقاؿك خر ما تدرسآنيا إ: راسة عمـ القواعد ل يقاؿد: ولذلؾ أقوؿ



ىذه القواعد  وىي ضمف، ومثؿ القواعد الخمس الكبرى، ويمكف أف يدرس لعموـ طمبة العمـ مثؿ ىذا الكتاب، البداية
 .كما سيأتي -إف شاء اهلل-التي سندرسيا 
شباه األ"و، لمسيوطي" األشباه والنظائر"و، "قواعد ابف رجب": مثؿ كتاب، بعد أنيا تدرس فيما الواقعوىناؾ أشياء 

 .وأمثاؿ ىؤلء، جيـ الحنفيلبف ن  " النظائر
ـ مف شرح القواعد الخمس، ىناؾ كتب كثيرة في المذىبو  ـ عمى جممة ، وكذلؾ لبعض المعاصريف مني ـ مف تكم ومني

، غيرىاسواء عمى القواعد الخمس أو عمى ، ثـ ذكر تطبيقات، ف المراد بووبي   واعدقعمـ الـ شرح ومني، مف القواعد
مف العمـ  اوواصؿ فإنو سيجد متسعً  -بإذف اهلل-ومف تتبع ودرس ، في ىذا الباب االكتب كثيرة جد  ، أو غير ذلؾ

 .والمؤلفات في ىذا الباب
 :توصيف هذا الكتاب: تاسعاا 

 .ذكر بعض اإليضاحات حولوأىذا الكتاب الذي ندرسو 
حدى إ ةسنة في الثامف عشر مف شير ذي القعد ألفو، وىو في مقتبؿ شبابو -رحمو اهلل-ىذا الكتاب ألفو المؤلؼ 

ـ أف المؤلؼ ، ئة بعد األلؼاموثالثيف وثالث ـ يكوف ، ئة وسبع لميجرةامألؼ وثالث كاف مولده سنة -رحمو اهلل-ومعمو فك
 .؟ا ألؼ ىذا النظـ وشرحوعمر المؤلؼ لم

 .ف سنةيوعشر  اثالثً كاف تقريبًا عمره 
 .ىذا مف أوؿ مؤلفاتو فإذ

ـ البديعة النافعة القواعد الجامعة والفروؽ": خربينما الكتاب اآل ألفو قبؿ وفاتو بسنتيف ، خر مؤلفاتوآكاف مف ، "والتقاسي
 .افيد في أشياء كثيرة جد  ت المؤلؼ ىذا الكتابكتابة  توقيتمعرفة  أف ول شؾ، تقريباً 

ـ في نفس وكاف يدر  ، س بيذا السفأوؿ ما بدأ يدر  ، وعمره ثالث وعشروف سنة -رحمو اهلل-وقد جمس لمتأليؼ  س ويتعم
ـ أف يستمر عمى التعمـلالذي ينبغي ىو وىذا ، يحضر عند شيوخو، الوقت ، إلى أف يموت وحضور الدروس، طالب العم

حتى ، ل يراه فيو أحد، أف يوضع لو درس بيف أربعة جدراف أو يحتاج، اج إلى التعمـحتأ لوأنا ، أنا وصمت: ما يقوؿ
نماذج كثيرة مف حاؿ  أذكر -إف شاء اهلل-" الطريؽ إلى العمـ": ولعمو في محاضرة، أنو ل يزاؿ يفتقر لمعمـ ل يعاب
ـ  -رضي اهلل عنيـ-السمؼ  ـ يجمس خمسيف سن، كانوا يتعمموف إلى أف ماتواأني ـ والواحد مني  -وىو عالـ-ة عند العال
 .تربية عممية، نفسو لكفاهولو لـ يكف لو في ىذا إل دفع الكبر عف ، يتعمـ

 .تسعة وأربعوف بيتاً  أبيات ىذا الكتابو 
 .والطبعات السابقة سقط منيا بيتاف

ذكر ىذه المنظومة  وقد، لنسبة لمعدد القميؿ ليذه األبياتوىي تعتبر كثيرة با، عشرة مف ىذه األبيات ىي في المقدمة
 .عمى بحر الرجز

 ؟ىذا الكتاب كـ فيو مف القواعد ،؟ىذه األبياتعمييا شتممت ا قاعدةكـ 
ة، مف القواعد األصولي -هللإف شاء ا-منيا كما سيأتي  ايمكف أف نعتبر خمسً ، جمالً نحو خمس وثالثيف قاعدةإ فيو

  .وليست مف القواعد الفقيية
 .مف التفريؽ بيف القواعد والضوابطبناء عمى ما سبؽ ، مف الضوابط وليست مف القواعد نياثنتيف ماويمكف أف نجعؿ 



، ذكر فيو ستيف قاعدةة كتاب القواعد الجامع" فالقواعد الجامعة"خر لممؤلؼ وىو تاب والكتاب اآلكالىذا أما الفرؽ بيف 
، -مف الضوابطوىما -يف تثناو ، -ةصولياألقواعد وىي ال-منيا  اإذا حذفنا خمسً ف، إجمالً  فيوثالث اخمسً فيو ذكر  ىذاو 

 .يبًا النصؼر تقفيكوف 
ـ غير مرتبةجممبوأعقبيا ، ذكر ستيف قاعدة "القواعد الجامعة": في كتاب يعني ما وضع التقاسيـ ، ة مف الفروؽ والتقاسي
نما أجمؿ، ىاوالفروؽ لوحد، لوحدىا نيف وثالثيف ثاوذكر نحواً مف ، وعشريف فرقاً مف الفروؽ ةمف أربع فذكر نحواً ، وا 

 .تقسيمًا مف التقاسيـ
 .ونصفو في الفروؽ والتقاسيـ، الكتاب نصفو في القواعد فإذ

 :وجوه التداخؿ بيف الكتابيف
 .خراآل الكتابيشتمؿ عمى نحو سبع وعشريف قاعدة مما في ىذا " القواعد الجامعة"كتاب 

 ."القواعد الجامعة"في  ة ما في الكتاب مف القواعد موجودعام فإذ
ـ يذكر أكبر قاعدة، لكبرى أربعاً ذكر مف القواعد الخمس ا" القواعد الجامعة: "كتاب  ربما، "األمور بمقاصدىا": ىيو  ل

 .أو أنو ذكرىا في ىذا الكتاب، ة في الكتبألنيا معروفة مشيور 
 :وقاعدة، "األمور بمقاصدىا": قاعدة ىي :والقواعد الخمس الكبرى، وزيادة الكبرى لكتاب ذكر القواعد الخمسىذا ا

ىذا نياية "، مةحك  العادة م  : "وقاعدة، "زاؿالضرر ي  : "وقاعدة، "المشقة تجمب التيسير: "وقاعدة، "اليقيف ل يزوؿ بالشؾ"
 .الكالـ عمى ىذه المقدمات التي تعطيؾ تصورًا عف ىذا العمـ

؛ سبعة عشر بيتاً فيو أشرح مجمس واحد فا سبعة أبيات عدمجمس ىذا النظـ في كؿ  -إف شاء اهلل تعالى-وسأشرح 
في ستة  -إف شاء اهلل تعالى-منو فرغ بحيث ن، ليس فييا شيء يحتاج الوقوؼ عنده ألف المقدمةوىي أبيات المقدمة؛ 

 .وجؿ عز-بإذف اهلل -مجالس 


