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  القواعد الفقھیة
  

  )دروس االستاذ آیة اهللا السید رضا حسیني نسب(
  
  

  الدرس االول
  

  تعریف القاعدة الفقھیة
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  الحمد هللا رب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا و نبینا محمد و آلھ الطیبین الطاھرین

  
  

علوم قبل التطّرق الی تعریف القواعد الفقھیة بصفتھا کعلم من 

  :منھما و ھما؛ البّد لنا من دراسة المفردتین اّلتین تتکّون  الشریعة

  ؛"الفقه"و " قاعدةال" 

  : و لکل واحد منھما مجاالن للبحث 

  .اللغوي و االصطالحي
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  :القاعدة في اللغة

  

تدّل الماّدة األصلیة التي ھي مصدر اشتقاقھا علی الثبات والقرار و 

اذ أّن العرب في قدیم الزمان کانت  ؛" ذوالقعدة "من ھذا الباب  

  . تستقر فیه بأوطانھا و تقعد عن السفر

والقواعد من النساء الالتي ال : " و من ھذا الباب أیضا قوله سبحانه

.  ، لقعودھّن و استقرارھّن في البیوت)60النور؛ " (یرجون نکاحا 

 عدةتدّل علی ما یالزم القرار و الثبات ، و القا) د .ع.ق( فالمادة  

  : ھی أساس یستقر به ما یبتنی علیه ؛ و من ھذا الباب قوله تعالی

سورة البقرة ؛ " ( و اذ یرفع ابراھیم القواعد من البیت و اسماعیل " 

127  .(  

  :و ألجل ھذا یقول ابن فارس في معجم مقاییس اللغة

و ھو یضاھی . القاف والعین و الدال أصل مّطرد منقاس ال یخلف" 

  " .کان یتکلم في مواضع ال یتکلم فیھا بالجلوس الجلوس و ان 

 

  القاعدة في االصطالح

  

القاعدة في االصطالح تضاھی القانون ، و ھي الحکم الکلي او 

  .القضیة الکلیة التي تنطبق علی جزئیاتھا

القاعدة حکم کلي ینطبق علی :  -کما في التلویح  -قال التفتازاني 

  .جزئیاته لیتعرف أحکامھا منه

القواعد ھنا معلومات أعني المفاھیم : قال ابن الھمام في التحریر و

  .األمر للوجوب: التصدیقیة الکلیة نحو
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القاعدة في : و قال أبو العباس الفیومي في المصباح المنیر

االصطالح بمعنی الضابط و ھي األمر الکلي المنطبق علی جمیع 

  .جزئیاته

، ام و الضابط في کل شئفالقاعدة ھي القانون ؛ و ھو المقیاس الع

  :  کما یقول الفارابي في احصاء العلوم 

القوانین في کل صناعة أقاویل کلیة أی جامعة ینحصر في کل  و"

واحد منھا أشیاء کثیرة مما تشمل علیه تلک الصناعة وحدھا ؛ حتی 

یأتی علی جمیع األشیاء التي ھي موضوعة للصناعة او علی 

  . "أکثرھا

 

  الصطالحالفقه في اللغة و ا

  

الفقه في اللغة ھو بمعنی الفھم و الذکاء و الفطنة و الحذق و العلم 

  .بما یعّم التصور و التصدیق ؛ و أشھر تلک المعاني ھو األول منھا

ولکنه في االصطالح  ھو العلم باألحکام الشرعیة الفرعیة العملیة و 

ه فالفقه من حیث تعلق. موضوعاتھا الشرعیة عن ادّلتھا التفصیلیة

باألحکام، یتمحض في التصدیقات فقط؛ و ذلک ألّن الحکم ھو اسناد 

  . األمر الی شئ آخر ایجابا أو سلبا

  

 القواعد الفقھیة بصفتھا کعلم

  

حیث أّن علم القواعد الفقھیة بجانب علمی الفقه و اصول الفقه 

یلعب دورا ھاّما  في استنباط األحکام الشرعیة الفرعیة ، و ال یغني 
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یره ؛ فیجب علینا أن نعرف معالمه الخاصة و مواضع عنه شئ غ

  .الفرق بینه و بین أخویه

بتعریف القواعد ) السنة و الشیعة ( قام جمع من فقھاء المدستین 

واختلفوا في مفھومھا في أنھا ھل ھی . الفقھیة طبقا لمذھبھم

  .قضایا کلیة أو قضایا أغلبیة و أکثریة

یقول  - ي غمز عیون البصائرکما ف -و منھم شھاب الدین الحموي 

حکم أکثري،  ال کلی، ینطبق علی أکثر : في ھذا المجال انھا 

  .جزئیاتھا لتعرف أحکامھا منه

اّن : و قال آیة اهللا مکارم الشیرازي في کتابه القواعد الفقھیة 

  .القواعد الفقھیة ھی أحکام عامة فقھیة تجري في أبواب مختلفة

"  القواعد"لقاعدة الفقھیة في کتابه و عّرف أبوعبد اهللا المّقري ا

کّل کّلي أخص من االصول و سائر المعاني العقلیة العامة و : بأنھا

  .أعم من العقود و جملة  الضوابط الفقھیة الخاصة

انھا حکم : وقال أحمد بن عبداهللا بن حمید في مقدمته للقواعد

  .أغلبي یتعرف منه حکم الجزئیات الفقھیة مباشرة

ور محمد بن عبد الغفار الشریف في مقدمته لکتاب و قال الدکت

انھا قضیة شرعیة : معّرفا القاعدة الفقھیة " المجموع المذھب"

  .عملیة کلیة یتعرف منھا أحکام جزئیاتھا

القواعد "و عّرفھا الدکتور یعقوب بن عبدالوھاب الباحسین في کتابه 

یا کلیة قضیة کلیة شرعیة عملیة؛ جزئیاتھا قضا: بأنھا " الفقھیة

و ألجل ھذا یقول في تعریف علم القواعد الفقھیة . شرعیة عملیة

  :بأنه
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العلم الذي یبحث فیه عن القضایا الفقھیة الکلیة التي جزئیاتھا "  

قضایا فقھیة کلیة من حیث معناھا و ما له صلة به ، و من حیث بیان 

أرکانھا و شروطھا و مصدرھا و حجیتھا و نشأتھاو تطورھا، و ما 

  ".نطبق علیه من الجزئیات و ما یستثنی منھای

السبب الذي أّدی الی جعل بعض الفقھاء تلک القواعد الفقھیة 

قضایا أکثریة و أغلبیة ھو أن بعض فروع تلک القواعد مستثناة منھا و 

و ھذا مردود بأّن الکلی الیخرج عن . ھذا مما یخرجھا عن االطراد

  .اهکونه کلیا بتخلف بعض جزئیاته عن مقتض

  

  التعریف المختار

  

  : یمکن لنا أن نعّرف القواعد الفقھیة بأنھا 

األحکام الکلیة الشرعیة  و القضایا العملیة العامة، التي تندرج "

و " الضرر"مثل قاعدة ".   تحتھا األحکام الفقھیة ، التي ھي جزئیاتھا

التي تستفاد منھا األحکام الفرعیة " الحرج"و قاعدة " التعاد"قاعدة 

  .  الفقھیة

  

*****  

  


