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 احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة والسالالم   أف 
 .املرسلني حممد بن عبد اهلل و  آهل وصحبه أمجعني

 وبعد:
اعمالة والالاا  الفقال   الالاا  اسسالاليفال شك أن 
 إىل موسالواع  علميالة يف حاجالة ماسالة واألصويل خاصالة
 حفظه وتقريبه للباحث بأسهل الطرق.حديثة، جلمعه و
معلمالة زايالد للقواعالد الفقهيالة "موسالوعة  من هنا تالأي
 ا العرص تللبية هذه احلاجة.يف هذ "واألصويلة

إن ف  هذه املوسالوعة وأهميتهالا أنهالا أففالي عليهالا 
منظمة اتلعاون اسسالي وجممال  مية عريقة يه مؤسسة عل

مؤسسة زايد لألعمالا  الفقه اسسالي ادلويل، باتلعاون م  
اخلريية واسنسانية، شارك يف إجنازها جمموعالة مالن علمالا  
 .املسلمني من بدلان خمتلفة متخصصني يف هذا املجا 

حيق نلا حقا أن نقو  أمام هالذا العمالل اجلبالار واسجنالاز 
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ننا أمام حد  تارييخ يف تاريخ علالوم املساللمني العمالق إ
بما حققته هذه املوسوعة من نقلة علمية ونوعيالة يف جمالا  
ابلحث الفق  تذلل الصعاب للبالاحثني وتال جت بالربتهم 
وتضعهم أمام سيل جار  من املعلوما  الفقهيالة ادلييقالة 
تُنَفق اعدة يف سبيل مجعها والويالو  عليهالا الوالهور،  مالا 

 .ملوسوعة بعناية وإتقان منقط  انلظريتتمزي هذه ا
نبتهالل إىل العال  العظيمالة عر  بهذه املوسوعة نإذ وإننا 

القدير أن يرحم مؤسس هذه ادلولة الويخ زايد بن سلطان 
 اواتلكفل بتمويله اباحتضانهُمُل هذه املعلمة اسمه اذلجت َتح 
 .اوراعيته
اسبالالداو واتبالالتار واس الالافة هالالذه املعلمالالة تمتالالاز بإن 

تتضح معنا يف ثنايالا هالذا ، من جوانب عدة العلمية واجلدة
ابلحث، ولكن من اجلدير باذل ر أن نبالني أن أرنن هالذه 

 :، ويهأرنن أساسية املعلمة بنيي   أربعة
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 الفقهيةالقواعد  -

 الضوابط الفقهية  -

 القواعد املقاصدية -

 .القواعد األصويلة -

 اتلعريف باملحارض:
اعلالالم وباحالالث .أزرق سالالناحل بالالابكر خليفالالة: ادل تالالور

 متخصص يف الفقه وأصوهل خريج األزهر.
 ختصص أصالو ) األزهر اجسيري من جامعةحصل   امل

 .م 8691 والقانون الرشيعة من لكية(  الفقه
مالن (  فقاله أصو )  اسسالمية الرشيعة يف و  ادل توراه

 .م8691 والقانون الرشيعة لكية، األزهر جامعة
 حمالااا عمالل حيالث العلميالة الوظالاف  من عددا تقدل
 .الرشيعة لقسم ورفيسا، اخلرطوم جبامعة موارن وأستاذا
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 بكلية ريعةالالو لقسم ورفيسا فأستاذا، موارن وأستاذا
 .املتحدة العربية اسمارا  جبامعة والقانون الرشيعة
 للكيالة عميالدا ثالم ريعةالالوال لقسالم رفيسالا ثالم ووكيال
 .بديب والعربية اسسالمية ادلراسا 
 ريعةالالوال بكليالة العليا ادلراسا    ومرشفا وأستاذا
 .الوارية جبامعة اسسالمية وادلراسا 
 السالودانية رعيةالالوال باملحالامم يضافيا مساعدا عمل
 .م8699 - 8691

 الفقاله بمجم  خبري؛ وهو خبري يف عدة مؤسسا  علمية
 .جبدة ادلويل اسسالي
 لكية صدرهات اليت والقانون الرشيعة جملة ترير سكرتري
 جملة تلحرير رفيسا ثم، اسمارا  جبامعة والقانون الرشيعة
 .بديب والعربية اسسالمية ادلراسا 
 بدولالة الوخصالية األحالوا  يالانون إعداد جلنة عضوية
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 .املتحدة العربية اسمارا 
عليم غزير اغبله حو  علم أصو  الفقه وتاريخ  هل إنتاج

 ، من تلك املؤلفا :اليرشي  اسسالي
 األصويلني عند فيها املختل  األدلة. 
 اتجتهادية باألدلة انلصوص ختصيص. 
 األلفالالا  دتت  طالالرق يف األصالالويلني منالالاهج   

 .األحام
  بقالوانني املقارنالة مال  اسسالالمية الرشيعة يف دراسا 
 .املتحدة العربية اسمارا  دولة
  الفقه أصو  يف دراسا. 
  املاليك املذهب تاريخ يف دراسا. 
 اسسالي واتيتصاد اثلقافة يضايا يف سا درا. 
 اسسالي الفقه يف اليرشي  مقاصد فلسفة. 
 جاميع  تاب" ومصادره اسسالي اليرشي  تاريخ". 
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 عنالد عليهالا املتفالق واألدلة الرشيع احلكم مباحث 
 .الزحي  وهبة د.أ م  باتشااك( جاميع  تاب) .األصويلني

 تاب) .الفقهية والقواعد اسسالمية الرشيعة مقاصد  
  .(جاميع
 رسالالة ،الفقهيالة احلجالاز مدرسالة يف بالرأجت اتجتهاد 

 .د توراه
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
رسالو  اهلل  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالالم  

إىل  آهل وصحبه امليامني ومن تالبعهم بححسالان و  ،األمني
 .يوم ادلين

 اهلل بوشاللي  األمالنيستاذ ماجد عبالدسعادة الفا ل األ
األخالوة األفا الل مالن  ،بالوالارية اسساليلعام للمنتدى 

ورواد املنتالالدى  العلمالالا  واملتخصصالالني وطالالالب العلالالم
 .اسسالي

السالالم  :أحييكم مجيعاً تية من عند اهلل مباركة طيبة
للمنتدى  وأشف  ذلك بوكرجت .عليكم ورمحة اهلل وبرنته

عن إجناز عليم  بالري  دلعوته الكريمة للحديث اسسالي
ويه  .وموهود هو معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصالويلة

 :بافة تعتبارا دعوة أثرية ومواتية وم
أن سمو الويخ ادل تور سلطان بن حممالد القاساليم  :وهلاأ
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مالالارا  العربيالالة ضالالو املجلالالس األ  تتالالاد دولالالة اسع
 اً اهتمامال واملعرفالة العلالم يالويل الوارية حامم –املتحدة 
 العلالم دلور املبالافة وراعيتاله نوالافهإ طريق عن ملحوظاً 
  أو  سايس والعالاماأل اتلعليم مستوى   ذلك اكن سوا 

مستوى اتلعلاليم العالايف يف اجلامعالا  ومعاهالد اتلالدريب 
مستوى منتالديا     اكن ذلكأو  ،وادلراسا  املتخصصة

اتلثقي  احلر احلكومية واملدنية ممالا جعالل الوالارية  الق 
ومالن بالني تلالك املناشالط  ،ضنا للعلم والفكر واثلقافالةحم

وفضاًل عن ذلالك فالحن  ،بالوارية اسساليواملعالم املنتدى 
سمو الويخ ادل تور سلطان يريد تللك املناشالط دافمالاً ان 

سالسة يف إطار من اتلوازن ت تسىع ألدا  أدوارها ومهامها ب
عنويالة املعالار  امل   فياله العلالم اتلقالتل اتلطباليي يطىغ

األصيلة الىت تصون العلم املادجت وتميه بل وتغذيه وتفزه 
 .يلكون علماً ممتداً نافعاً للحياة واسنسان

وثقايف وحضارجت  أن املعلمة  حد  عليم وفكرجت :ثانيا  
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 . بري تلتي م  املنتدى يف أهدافه واغياته ومقاصده
ة يف اسسالالميم اثلقافة م هو اع 1182أن العام احلايف  :ثاثلا  

وت شالك أن احلالديث عالن املعلمالة وهالو  ،مدينة الوالارية
 هاامالدمو وو املحااة يمثل جز اً من تلالك اثلقافالة يف 

ويف تارخيهالا الطويالل الالزايه اذلجت يتمالزي بالالقوة  ،احلاا
 .واألصالة واسبداو ،وانلصاعة

ويف لك األحوا  فسيكون حدييث عن املعلمالة مركالزاً يف  
يغطال    يالث أمانة املنتدى ذللالكرتبتها  إطار اخلطة اليت

 :ويومل املو واع  اآلتية
 .تاريخ املعلمة واجلهود املبذولة فيها (8
 .أهميتها (1
 . يفية اتلعامل معها واتستفادة منها (3
اس افة العلمية الىت حققها وحيققها هالذا املرشالوو  (2

 .ةاسسالميالعبقرجت للعلوم 
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ه و واع  يالأي   الوجالن حدييث وبياين تللك املأ ما 
 :اآلي
 ملعلمة واجلهود املبذولة فيهاتاريخ ا :املحور األول 

حيسن يب يف مستهل حدييث عن هالذا املحالور أن أعالر  
باملعلمة نفسها من حيث املصطلح واملحتويا ، وت يغيالب 

وموتقة من العلالم وفعلاله  ،عن ابلا  أن املعلمة اسم مان
تها وبح الاف ،مالان العلالم وواع ه هذا فاملعلمالة و  ،علم

أو  للقواعد الفقهية واألصويلة يكالون املالراد بهالا الالواع 
 .املوسوعة احلاوية تللك القواعدأو  الكتاب

ولعله ت بد من اسشالارة يف هالذا الصالدد إىل أن املعلمالة 
رواعً وننالي تسالب بمعلمالة الاكني يف بدايالة نوالأتها موال

م حيالث  ملالي تسالميتها  1181سالنة إىل  القواعد الفقهية
ايد بالن ساللطان آ  نهيالان رمحاله سمو الويخ زإىل  بنسبتها
 القاعديالالة أوجالاله لك توالالمل  يالالث فيهالالا توسالال   مالالا ،اهلل

 القواعالد فتغطال  ،ريعيةالاليوال الفقهيالة اللكيا  وصنو 
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 ويالد.الفقهيالة والضالوابط واملقاصالدية واألصويلة الفقهية
 املوافالق ه 8232 األوىل طبعتهالا يف مكتملة املعلمة صدر 
ييالة تقال  يف واحالد ور وأخالرى ونيةألكا نسخة يف م 1183

( ياعالدة مال  3111مالا يقالارب )   وأربعني جز اً وتتالوى
فحها واتستدت  عليها وإيراد تطبيقاتها املتنوعة املتودلة 

وبذلك جالا    ،واملعربة عن لكيتها وحا ميتها.عن فكرتها
 :انلحو اآلي   املعلمة يف أجزافها الكثرية

املقدما  العامة واملقالدما   اجلز ان األو  واثلاين يف -8
 .يسامهاأالعلمية املعرفة بكل يسم من 

فالة باملعلمالة فال  املقالدما  املعر   :أما املقالدما  العامالة
 ما عرفي بالعلما  مالن اخلالربا   ،ووظيفتها ودورها العليم

وتتصالدر هالذه  .وابلاحثني املواركني يف إعدادها وصياغتها
زايالد آ  نهيالان املقدما  مقدمة لسالمو الواليخ نهيالان بالن 

رفيس جملس أمنالا  مؤسسالة زايالد بالن ساللطان آ  نهيالان 
تليهالا مقدمالة ملعالايف  ،لألعما  اخلريية واسنسانية بالأبوظ 
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الربوفسري أكمل ادلين إحسان أوغلو األمالني العالام ملنظمالة 
صالح بن عبالداهلل بالن  د.أ ومقدمة ملعايف ،اسسالياتلعاون 

ومقدمالة ملعالايف  ،يلادلو اسسالاليمحيد رفيس جمم  الفقاله 
 اسسالاليادل تور أمحد خادل بابكر أمني اعم جمم  الفقاله 

ومقدمالة لسالعادة  ،ورفيس اللجنة العلمية للمرشوو ادلويل
املدير العالام ملؤسسالة زايالد بالن ساللطان لألعمالا  اخلرييالة 

ومقدمالة لسالعادة  ،واسنسانية اتستاذ أمحد شبيب الظاهرجت
سالالعيد اجلالالروان  رفالاليس اللجنالالة املوالالاكة اتسالالتاذ محالالد

ومقدمة للويخ أمحد بن محد اخللي  املفيت العام  ،الواميس
اليسخريجت األمني  يلع ومقدمة للويخ حممد ،لسلطنة عمان

 ،ةاسسالالميالعام للمجم  العاليم للتقريالب بالني املالذاهب 
ومقدمة لألستاذ ادل تور مجالا  ادليالن عطيالة املالدير األو  

مالدير  سالوييالر أمحالدومقدمة لألستاذ ادل تالور  ،للمرشوو
 .ديلل العمل يف املعلمة وآيلاتهإىل  باس افة ،املرشوو
مقالالدما     فقالالد اشالالتملي :املقالالدما  العلميالالة مالالاأ
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للقواعد الفقهية غطي تعري  القاعدة الفقهية والفالروق 
وصالياغة القاعالدة  ،الصاللة بينها وبني املصالطلحا  ذا 

اعالدة ومصالادر الق ،الفقهية من حيث مقوماتها وفوطها
 .وأنواو القواعد والعاليا  بني نصوص القواعالد ،الفقهية

 ،وأهمية القواعد الفقهية واتختال  يف القواعد الفقهيالة
 ،وتطبيالالق القواعالالد الفقهيالالة ،القاعالالدة الفقهيالالة وحجيالالة

 ،واتسيثنا  من القواعد الفقهية وتاريخ القواعالد الفقهيالة
 ومقدمالة عالن الضالوابط ،ومقدمة عن القواعد األصالويلة

 .ومقدمة عن يواعد املقاصد ،الفقهية
دئ العامالة والقواعالد يف املبا (1)إىل  (3)األجزا  من  -1

( ياعالالدة  839)  ويواعالالدها ،أجالالزا  (3) املقاصالالدية ويه
 .املبادئ العامةإىل  مقاصدية باس افة

 ،يف القواعالالد الفقهيالالة (81)إىل  (9)اتجالالزا  مالالن  -3
 .( جز اً 83ويه ) ( ياعدة فقهية8186ويواعدها ) 



 التعريف مبعلمة الشيخ زايد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 56 

 

 ،يف الضالالوابط الفقهيالالة (19)إىل  (86)اتجالالزا  مالالن  -2
 .( أجزا  1) ويه  (  ابطاً  939و وابطها ) 

 ،( يف القواعالالد األصالالويلة33)إىل  (19األجالالزا  مالالن ) -1
 .( أجزا 9)ويه  ( ياعدة111ويواعدها )

فهالالر  اآليالالا   :اكآليأجالالزا  ( 1) ، ويه الفهالالار  -9
 القواعالد  فهالر ،األعالم فهر  ،األخبار فهر  ،القرآنية
 فهالار  ،اللكمالا  جالذور   القواعالد فهالر  ،األلفبايئ
 .املو واع  فهر  ،املراج  و املصادر
 ، ويه اكآلي:جز اً  (28)جزا  األ ومجلة
 .مقدما  (1)
 .يواعد ومبادئ مقاصدية (3)
 .يواعد فقهية (83)
 . وابط فقهية (1)
 .يواعد أصويلة (9)
 .فهار  (1)
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لفالني ومالافيني وإحالدى أبلال  ما عدد يواعد املعلمالة فأ
يلها املبادئ العامة يف املقاصد الىت إمضافاً  ،وتسعني ياعدة

 .علمأواهلل  ،ليس هلا ريم تسلس 
للحالديث عالن تارخيهالا  أدلال وبعد اتلعري  باملعلمة  

ويف ذلك أذ ر  ،واجلهود املبذولة فيها وهو جوهر هذا املحور
  الفقاله إنوالا  جممالإىل  يمكالن مالدها أن املعلمة  فكرة

 ـه 8212نفسه اذلجت صالدر القالرار بحنوالافه سالنة  اسسالي
حسب تسميتها  اسساليم من منظمة املؤتمر  8618املوافق 
دورة اثلالالث ) اسسالاليونن ذلك يف مؤتمر القمة  ،آنذاك

فلسطني والقد ( ويد اكن من بالني مهالام املجمال  و ال  
ك املساللمني إدرا   رالمعجم للمصطلحا  الفقهية ييسال

بطريقالة  اسسالاليوكتابالة الفقاله  ،معانيها لغة واصطالحاً 
وذلالك بو ال   ،مناله تيرس لدلار  وانلاظر أخذ ما حيتاجاله

 .موسوعة فقهية شاملة
وتأكالالد  هالالذه الفكالالرة يف ادلورة األوىل ملجمالال  الفقالاله 
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م  8612 - ـه 8211يف اعم  املنعقدة بمكالة املكرمالة سالياس
نظالام املجمال  وو ال  تمي فيهالا دراسالة  ويه ادلورة اليت
)معلمالة رواعته ومالن بينهالا الية سجنالاز موالخطته اتلنفيذ
ويف ادلورة اثلاثلة الىت انعقد  باألردن  ،(القواعد الفقهية

ها  تلنفيذ املعلمة صدر  اتلوجي م 8619 - ـه 8219يف سنة 
 ما  ،يلهاإخرى أوصي بها ادلورة املوار أ من مرشواع  

م حني تبني مؤسسالة  8662تم تفعيل هذه اتلوصية يف سنة 
واسنسالالانية املرشالالوو وتكفلالالي  زايالالد لألعمالالا  اخلرييالالة
 .بتحمل نفقاته املايلة

ومن ثم صالدر يالرار جملالس أمنالا  املؤسسالة ورصالد  
ولك  أمني املجمال  آنالذاك  ،ل  دوترأ(  111للمرشوو ) 

 ،العمالل يف بابلالد  –رمحه اهلل  - الويخ احلبيب بن اخلوجة
 الفقهيالة القواعد باستخراج ما العل بعض سماحته فلك 
 نالهأ باذل ر اجلدير من و ،مذهب لك يف املعتمدة الكتب من
 الاليت ظال  بالأبو الفقه ملجم  اتلاسعة ادلورة يف يرار صدر
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 اخلطالالوا  يف ال باملضالال م 8661 ه 8281 سالالنة يف عقالالد 
تلنفيذية سعالداد املعلمالة مال  اتسالتفادة مالن احلاسالوب ا

ن هذه الفاة لم تالدم أغري  ،طارواآليلا  اتلقنية يف هذا اس
 .طوياًل حلدو  تغريا  إدارية

 ،م بعث املرشوو مرة أخالرى1111 ـهاملوافق  8213ويف اعم 
وأبرم بوأنه برتوكو  بني املجمال  واملؤسسالة بحنوالا  جلنالة 

السياسالالا   موالالاكة مهمتهالالا اسفا  واملتابعالالة وو الال 
جت ختيالار مالدير تنفيالذ مالا تالم ا، الالزمة حلركة املرشوو
سالتاذ ادل تالور مجالا  ادليالن عطيالة مالن للمرشوو هالو األ

وهو من اذلين سالبق هلالم العمالل يف  ،مجهورية مرص العربية
هذا احلقل حيث عمل يف املوسوعة الفقهية بالكويي ردحا 

وتب  ذلالك تعيالني بعالض ابلالاحثني املتفالرغني  ،من الزمن
واستأجر هل مقر بمنطقة احلمالرا  جبالدة  ،للعمل يف املرشوو

 .لكة العربية السعوديةباملم
روو عقالد  نالدوة يف الويف إطار احلركة اتلنويطية للمو
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م نفسه من اخلالربا  والعلمالا  املختصالني لو ال   1111اعم 
م  مالحظة أن الطموح يف هذه  ،اخلطة اتلنفيذية للمرشوو

املرحلة دخله بديد تمثل يف استخراج القواعد من  تالب 
إىل  سالها باس الافةالفقه واألصو  واملقاصالد األساسالية نف
فضالاًل  ،صالو األ    تب القواعد وكتب ختريج الفالروو

   بديد أخر وهو عدم اتيتصالار يف مجال  القواعالد عن
وإنما ختطى األمر  ،املذاهب الفقهية السنية األربعة وحدها

 ،املالالذاهب اثلمانيالالة بح الالافة املالالذهب الظالالاهرجتإىل  ذلالالك
املالالذاهب ملجموعالالة  ،واسبا الالية ،واسماميالالة ،والزيالالدجت
ونني الكتب اليت تقرر انلظالر فيهالا تسالتخراج  ،الفقهية

 .جمدلاً  (3111( مرجعاً  مي )921) القواعد تبل 
هذا الو   اتستعانة بمستكتبني خارجيني  ويد استدىع

ووزارة  .مالال  اتسالالتعانة باملرجعيالالا  املذهبيالالة يف إيالالران
ويد تمخالض  ،ة بسلطنة عماناسسالمياألويا  والوئون 

اتني املرجعييني عن تكوين جلان خاصة بها مجعي عمل ه
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األوىل منهالالا القواعالالد الفقهيالالة مالال  فحهالالا يف جمدليالالن 
وطبعي هذه املجالدلا   ،والقواعد األصويلة يف جمدل واحد

لقواعالد اسبا الية وفحهالا ا ما تالم اسالتخراج  ،اثلال 
 .وطبعي يف أربعة أجرا 

 عي إدارة املعلمالة ويف خصوص آيلا  العمل وطريقته و
مذ رة تعريفية باملرشوو  ما و عي ديلاًل للعمل وصممي 
نموذجاً تستخراج القواعد وفحها يبدأ بريم انلمالوذج ثالم 
ببيانا  الكتاب والطبعة واملجدل ثم نالص القاعالدة والصالي  

ثالم القواعالد األخالرى ذا   ،األخرى الىت ترد بهالا القاعالدة
ثالم فح القاعالدة  ،عاليالةالعالية بالقاعدة م  بيان وجه ال

 .ثم تطبيقا  القاعدة واتسيثنا ا  مىت وجد  ،وأدتلها
وبعالالد ورود انلمالالاذج مالالن املسالالتكتبني يكلالال  أحالالد 

وخيصالص لال   ،ابلاحثني بمراجعتها ثم تو   يف احلاسالوب
 .ياعدة مل  خاص بها يسب بمل  القاعدة

ومن اجلدير باذل ر أن هذه املرحلة اكني مرحلة ابليانا  
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 :  يامي اساابية إدارة املعلمة حيث
 .مرحلة مج  ابليانا  (8
 .مرحلة صياغة القواعد (1
 .مرحلة املراجعة واسعداد انلهايئ للمرشوو (3

 م تالم تعيالني 1119وبعد مرحلة ابليانالا  هالذه ويف سالنة 
مرحلة الصالياغة وهالم اتسالتاذ    أربعة خربا  لإلفا 
مالن  مد الالرو واألستاذ ادل تور حم ،ادل تور أمحد الريسوي

محد انلدوجت املقيم باململكالة أ يلع واألستاذ ادل تور ،املغرب
 .بابكر احلسن هخليفواألستاذ ادل تور  ،العربية السعودية

   ولك  لك واحد مالن اخلالربا  املالذ ورين بالاسفا 
محالد أستاذ ادل تالور ختصصه حيث أف  األيسم حسب 
 ور حممد الالرو واألستاذ ادل ت ،يسم املقاصد   الريسوي
محالد أ يلع واألسالتاذ ادل تالور ،يسم القواعالد الفقهيالة  

واألسالالتاذ ادل تالالور  ،يسالالم الضالالوابط الفقهيالالة   انلالالدوجت
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 .يسم القواعد األصويلة   بابكر احلسن هخليف
أيسالالام املعلمالالة املالالذ ورة  سالالب    ويسالالم ابلالالاحثون
   وتم استخراج امللفا  وتوزيعهالا ،ختصصاهم وخرباتهم

ولضالالبط الالالزمن  ،األيسالالام  سالالب ختصصالالاتها للصالالياغة
ن يقالوم لك باحالث بصالياغة  الس أومزيانية العمل تقرر 
القسم باملراجعة وبعد    ولك  املرش  ،يواعد يف الوهر

اللجنالالة العلميالالة إىل  اتعتمالالاد تالالا  القواعالالد املصالالوغة
 .لالعتماد انلهايئ

   ومدارة املعلمة اكنالي تقالإومن اجلدير باذل ر هنا أن 
اللجنة املواكة ويه اللجنة الاليت سالبق ذ رهالا وتضالطل  

ويه مكونة بعدد ميساو  ،بو   السياسا  العامة باملعلمة
من األعضا  بني مؤسسة زايد اخلريية واسنسانية بالأبوظ  

 ،ويرأسها ممثل املؤسسالة ،ادلويل جبدة اسساليوجمم  الفقه 
بالراهيم إادليالن  زستاذ ادل تور عو  هلا األونن الرفيس األ

 – اهلل رمحاله –ظ   املسيوار اثلقايف بمؤسسة الرفاسة بأبو
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 أمنالا  جملالس عضالو اجلروان سعيد محد ستاذاأل خلفه ثم
 املسيوار اليح عبد احلميد عبد ستاذاأل توىل  ما ،املؤسسة
 اتلنساليق ومهمالة املوالاكة اللجنة رس أمانة زايد بمؤسسة
 .واملعلمة واملجم  املؤسسة بني
اللجنة العلمية وتتكون من األمني العالام ملجمال  الفقاله و

واخلربا  األربعة  .رووالرفيساً واملدير اتلنفيذجت للمو اسسالي
وجلنالة اخلالربا  ورفيسالها مالدير  ،أيسام املعلمالة   املرشفني
 .األيسام العلمية   ربعة املرشفنيوتضم اخلربا  األ ،املعلمة

 اً حيث عقد  ما يربوويد بذلي هذه اللجنة جمهوداً  بري
إىل   ما ينبيغ اتلنوياله ،املافة اجتماو للتدار  واتلفا ر  

أن صياغة القواعد الفقهية رافقتها  تابة مقالدما  علميالة 
رة مقدمالة  تالالب بعضالها مسالالتكتبون البلغالي أربعالة عوالال

خالالارجيون مالالن العلمالالا  املوالالهود هلالالم بطالالو  ابلالالاو يف 
ربا  واللجنالة وتمي مراجعتها بواسطة جلنة اخل .ختصصاتهم
 مالالا  تالالب بعضالالها اخلالالربا  األربعالالة يف املعلمالالة  ،العلميالالة
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 .وخضعي يه األخرى آليلة اتلقييم املعمو  بها يف املعلمة
أما ختريج األحاديث انلبوية فقالد عالني هل متخصالص يف 

د املتخصصالني يف املالذهب  مالا عالني أحال ،مادة احلالديث
 ،الوالييعمن ايلمن ملراجعة املسافل اخلاصة بالفقه  جتالزيد

 ،وآخر من سلطنة عمان ملراجعة فقه اسبا الية يف املعلمالة
 ما لك  أحد ابلاحثني مالن ذوجت اخلالربة بحعالداد تالراجم 

ومالن  ،األعالم غري املوهورين اذلين ورد ذ رهم يف املعلمة
ثم إعداد فهار  املعلمة باتشااك م  ثلالة مالن ابلالاحثني 

 .ادلاخليني تم تكليفهم بحعداد الفهار 
أن لك يسم مالن أيسالام إىل  نه تبد من اسشارة هناأ ما 

د القسالم غالري ر بمقدمة موجزة عالن يواعالد  املعلمة يد ُص 
 يف مال  املقالدما  العلميالة و العي املقدمة العلمية الاليت

 الاليت مقدمة مبالافة تبالني طبيعالة القواعالدويه  ،مجلتها
وأبوابها وتقسيماتها تلكون مدخال مبافاً لقواعد  صيغي

 .ذلك القسم
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يضالالا إىل أن تصالالني  أشالالارة هنالالا   أنالاله تبالالد مالالن اس
 دية باملبالادئيف القواعالد املقاصال القواعد يالام   ابلالد 

ثم القواعد املقاصدية  ،العامة لليرشي  واألصو  األخاليية
 .باملعىن اتصطاليح

صويلة فقد صنفي   أسالا  اتلقساليم ما القواعد األأ
يه  اعد منهجيالةاملتعار  عليه م  تصديرها بقو صويلاأل

ثالم يواعالد احلكالم  ،الكتب األصويلةيف  يواعد املقدما 
 ،ويواعد تفسري انلصوص ،ويواعد األدلة الرشعية ،الرشيع

ويواعالد اتلعالارو والاجاليح  ،ويواعد اتجتهاد واتلقليالد
 :أسالا  درجتهالا   والقواعد الفقهيالة صالنفي ،والنسخ
اعالد ويو ،ويواعالد متوسالطة ، برية، ويواعد  ربىيواعد 
 .صغرى

أسالا  أبالواب الفقاله ترتباطهالا    والضوابط صنفي
  الوابط –املباف  سب طبيعتها وصلتها بتلك اتبالواب 

 ....الخ ،احلج – الزنة ،الصالة – الطهارة
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 مرحلالة أعقبتهالا الصياغة مرحلة أن بيان من وتبد هذا
 ختصص لك يف خارجيني حمكمني من القواعد ل  املراجعة
 - مالا ذ الر- مالا سالبقي ذلالك  ،قواعالدصا  الختص من

يسالام األ   رفنيالمرحلة مراجعة داخلية مالن يبالل املوال
 .العلمية ومتابعة جلنة اخلربا 

 أهمية املعلمة :املحور اثلاين
 بالري  ك يف أن املعلمة  عمل عليم موسويعليس ثمة ش
 :أحنافها بمختل  بمي  القواعد اليرشيعيةإىل  ورافد هد 

مال  اهتماماله  ،اصدية يف صعيد واحدمنهجية وفقهية ومق
ترج  إىل بالاب واحالد اليت  بالضوابط الفقهية ويه اللكيا 

 ما أنه يعد مفصاًل هاماً يف تاريخ  ،هل أهميته وجدواه عمل  
ألن  ،ر احلااالوعلومه يف العص اسساليمعار  اليرشي  

واتلطالورا   يستلزم اتجتهاد ملالحقالة األحالدا اليرشي  
وهذا اتجتهاد لن يالنجح ولالن يكالون  ،اةاليت تغىش احلي

آيلالة    فاعاًل ومثمراً وولالوداً ومتوازنالاً إت إذا اكن يافمالاً 
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ناً وسنة وهالذا متالوفر بالال آونظام يف إطار الويح اسل  ير
وتمثالل  ،شك ولكنه حيتاج إىل حضور يف األذهان واخلواطر

 .يف انلفو 
مالل والقاعدية بمختل  صورها وأنواعهالا يه الاليت تتا

 رعية الاللكيالا  الوالأو  ألن القواعالد ،تلعط  هذا اتلصالور
 للفقاله وتالركزي وتكثيال  بميال  إت يه مالا -اكني ايأ -

 ،هل اع سالالة صالالقيلة ومالالرآة ومقاصالالده وأصالالوهل اسسالالالي
 الفقالاله إدراك رالوتيسالال تسالالهل مالالثالً  الفقهيالالة فالقواعالالد
 يه مالايف جزفياته وفروعه ألنها يف حقيقة أمرها  اسسالي
 يف تعني اللكيا  وهذه واجلزفيا  الفروو تللك ا انع إت
 جزفياتاله يف ثرافاله و  الخامته رغالم اسسالالي الفقه فهم

 ما أنها تلهم بأسلوب لك مذهب من املالذاهب  ،وتفاصيله
وهالذا بالدوره يسالاعد يف فهالم وتصالور  ،الفقهية ومنهجيته

وذلك يفيض أيضاً  ،انلظام الفق  واليرشييع يف لك مذهب
ه املقارنة بني تلك املذاهب فضاًل عن مساعدت بسالسة إىل
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والقالوانني املعالا ة حمليالاً  يف املقارنة بني الفقه اسسالالي
إىل اتلقالارب اسنسالاين  و هذا يقالود أيضالاً  ،وإيليميا واعملياً 

والفصا  انلالاج  يف حالا  اتلقالاط   ،انلاف  يف حا  اتتفاق
هذه    مانية اتلخريجإأن إىل  هذا باس افة ،واتختال 

املناطا  وجمريالا  األحالدا     القواعد بسعة بتطبيقها
والوياف  يسع   ثرياً عند انعدام األحام اجلزفية املبافة 

 .تللك الوياف  واألحدا 
نها بما فيها من منهجيالة دييقالة حما القواعد األصويلة فأ

ن تركزيهالا يسالاعد هالو اآلخالر يف حفال، لالسينباط واتلفسري
ة األصويلة ورسعالة وفعايلالة خمرجاتهالا يف انضباط املنهجي

 .واسييعابها تطويق احلاجا  املعا ة
يلاله مالن فهالم لالروح إوالقواعد املقاصالدية بمالا تهالدجت 

ري  تعالني وتسالاعد يف املوازنالا  بالني اتحتمالات  الاليو
 .احلكمية املحيطة  ادثة معينة وهكذا دوايلك
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ة هـذ  هميـأ يمكن إاجـاز رثكأانطالقا من لك ذلك وبرتكزي 
   :املوجهات اتلايلةيف  املعلمة
نها تعني الفقها  واملفتني والقضاة وسافر املوالتغلني أ -8

يف  الرشاليعة والقالانونيف  باملهن العديلة مالن املتخصصالني
النسالج أو  حام الفقهية واسالينتاجهارسعة اتلعر    األ

 .  منواهلا
أطروحالالا  اتلقريالالب بالالني املالالذاهب يف  أنهالالا تسالالهم -1

تلك القواعد من املذاهب الفقهية اثلمانيالة  تلصديها جلم 
م  عدم تعصبها ملذهب من تلالك املالذاهب بتفضاليله   

 .غريه
منظومالة يف  أنها تمهد الطريق لالنتقالا  ملرحلالة أ  -3

أو  مرحلالالة انلظريالالا  الفقهيالالةويه  ةاسسالالالميالعلالالوم 
 .املقاصدية اجلامعةأو  األصويلة
ر الالعصاليف  يسالأنها ت جت اباها  تقنني الفقه اس -2

 القواعالد الفقهيالة تيسالم بالالعموم واتلجريالد ألن احلاا
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صالالويلة والقواعالالد األ ،والصالالالحية لالال  زمالالان ومالالان
 ،بمنهجيتها وانضباطها تعر  باملصدرية وترتيبها وتدرجها

 رييعالمسالالتوييه اليوالاليف  وبطالالرق اتسالالينباط واتلفسالالري
مالن معياريالة  والقواعالد املقاصالدية بمالا تملاله ،جتواللغو
 الكمالايف وواحلالاي ،حياة األفراد واجلمااع يف  جترضورلل
 الا   ألن اتلقنالني ت ينفصالل ،تلك احلياة تفيد اتلقننييف 

 ،من األحوا  عن اورا  انلالا  وحاجالاتهم وكمايلالاتهم
هالالذا فضالالال عالالن نظالالام املوازنالالا  اذلى سالالبقي اسشالالارة 

رعية ونظامهالا الوهو مالن ثمالار دراسالة املقاصالد الوال.إيله
 .علم بالصوابأواهلل  ،رتيبهاوت وفلسفتها

وكيفيــة  ،كيفيــة اتلعا ــ  مــم املعلمــة :املحــور اثلالــ 
 االستفادة منها 

ختتل  طريقة وطبيعالة اتسالتفادة مالن املعلمالة  سالب 
ذا اكني النسخة املتعامل معهالا نسالخة حف ،صفتها وو عها

   نالة بو الوحالكاونية فحن طريقالة اتلعامالل معهالا مبي  
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وت بالد مالن اتبالاو اخلطالوا   ،علمالةفيه امل يالقرص املثب
 لصالالدد بديالالة يلصالالل ابلاحالالث إىل مالالرادهالالالواردة يف هالالذا ا
وسالو  تصالل هل اتسالتفادة املطلوبالة مالن  ،بسهولة ويرس

املعلمة سوا  اكني هذه اتستفادة مالن املقالدما  العلميالة 
إىل  تفصالياًل بالالرجووأو  مالن القواعالد جمملالةأو  انلظرية

اكني تلالك القاعالدة يف يسالم وسوا   ،ياعدة حمددة يريدها
 ،يسم القواعالد والضالوابط الفقهيالةأو  األصو أو  املقاصد

 من ديللها وأوسوا  اكني تلك اتستفادة من فح القاعدة 
 .من تطبيقاتها واتلخريج عليهاأو 

يلهالا نسالخة ورييالة فالحن إأما إذا اكني النسخة املرجوو 
اتلعامل معها يكون بالالرجوو إيلهالا  سالب احتياجالا  

املقالدما  أو  فحذا اكن غر اله املقالدما  العامالة .ملتعاملا
يلهالا تديالداً واغبلالاً مالا إالعلمية فحن ذلك يتأىت بالالرجوو 

حيتاج إىل هذا القالدر مالن أجالزا  املعلمالة ادلارسالون مالن 
طالب املاجسيري وادل توراة اذلين جيعلالون أطروحالاتهم يف 
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 حالىت يفأو  يف زمالرة منهالاأو  نمط معني من تلك القواعد
ياعدة واحدة من تلالك القواعالد إذا اكنالي القاعالدة ذا  

فالحنهم حيتالاجون  ،توعبا   يالث تغالتل يف رسالالة علميالة
للمقدما  اخلاصة بتلك القواعالد وطبيعتهالا ومصالنفاتها 
ومقوماتها ُعموماً يلعيالنهم ذلالك يف ولالوج بالاب ادلراسالة 

معرفة وبصرية بانلمط اذليالن يالودون    ملو واعتهم وهم
 .لك القواعد وتارخيه ومصنفاته وتقسيماتهمن ت دراسته
أو  ذا اكني حاجة ادلراسالة للقواعالد نفسالها أصالويلةإو

 وابط فحن رجوعاله يكالون أو  يواعد فقهيةأو  مقاصدية
القاعالدة املحالددة أو  للفهار  اليت تهديه تللك القواعالد

املبتغاة  ما أنه يد يااوح  سب غر ه من اتستفادة بأن 
مالن القواعالد ذا  أو  ة املختلفالةيكون من صي  القاعد

 تطبيقاتهالاأو  ديللهالاأو  فح القاعدةأو  العالية بالقاعدة
 .حىت مراجعهاأو 
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حققتهـا املعلمـة يف لـال الـ   االضافات :املحور الرابم
 ة اإلسالميالعلوم 
ة اسسالميتتمثل اس افة اليت حققتها املعلمة يف العلوم  
 :رية يف اآليحيق معها أن نصفها بالعبق واليت
مج  القواعد اليرشيعية يف سالفر واحالد وإن تعالدد   (8

حالالىت أو  ادلار أو  أجالالزا ه  يالالث ت حيتالالاج ابلاحالالث
املستفيد من باب اتلعلم واملعرفة إىل الرجوو إىل لك يبيالل 
 .منها يف مراجعه اخلاصة به جلمعها لكها يف مان واحد

وبيالان  اسسالاليتأصيل القاعدة يف الفكر اليرشييع  (1
أهميتها وتارخيها وتطورها وفلسفتها وعلمافها ومصالنفاتها 
الاليت  وتقسيماتها من خال  املقالدما  العلميالة للقواعالد

تصلح  وثها تلكون مقرراً فعياً يدر   مساق جالاميع 
 .يف ادلراسا  العليا  من اتلخصصا  الرشعية

تقنني يواعد لالم يسالبق مجعهالا وتنظيمهالا ودراسالتها  (3
األصويلة واملقاصدية والضوابط  بو  مستوعب اكلقواعد
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الفقهية املستخرجة مبافة من  تب الفقه املعتمدة ت من 
يدر يسري من    ت تتوجت إتاليت   تب القواعد الفقهية

الضوابط م  تأصيل تمزيها عن القواعد الفقهية بحعطافهالا 
 .استقالهلا وكينونتها

 تلريعية اليت ينبالالدئ اخللقية واليوبيان وفح املبا (2
 .ري  وتنبثق عنها القاعدة بأنماطها املتنوعةالعليها اليو

ة من خال  اسسالميإحام الربط انلظرجت بني العلوم  (1
يتآزر يف فحها اليت  احلركة ادلاخلية دلراسة هذه القواعد

القرآن الكالريم مال  السالنة انلبويالة واجتهالادا  الفقهالا  
أن  واألصويلني منذ عهد الصحابة ر الوان اهلل علاليهم إىل

 ،اسبالداو   اتلقليد و عفي فيه القالدرةإىل  ركن الفقه
 ،يتالىق يف جنباتها عطا  املسلمني يف اللغالة واملنطالق واليت

وتدابريهم يف القضا  واسفتا  حلل موالك انلا  ومعاجلالة 
باس الافة إىل  يضاياهم بصورة دافمة ومسالتمرة ومتوازنالة

أعرافهالالا ة املختلفالالة واسسالالالمي  ئالالايح ذواق ابلُ أتسالالس 
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يف األنالدلس .متطلباتها واحتياجاتهالا اتجتماعيالة وطبيعة
 .وفار  وآسيا وإفريقيا وبالد العرب مرشياً ومغرباً 

بيان الصي  املتنوعة للقواعد الاليت احتوتهالا املعلمالة  (9
وهذه إ افة تذىك  ،توسيعا دلافرة املرجعية اخلاصة بالقواعد

 .املقارنة بني القواعد
اعد من خال  بيان العالية بني بيان العالية بني القو (9

أو  القاعدة حمالل ادلراسالة والقواعالد املرتبطالة بهالا تأكيالد
وهذه اس الافة تالؤدجت اىل  ،معار ةأو  ختصيصاً أو  تفصيالً 

اسدراك ادلييق للعاليا  بني القواعد يف املذاهب الفقهيالة 
 .يف إطار مذهب فق  حمددأو  اثلمانية
يديالة الالواردة يف اجلم  بني اتلطبيقا  الفقهيالة اتلقل (1

 تب الفقه واألصو  واملقاصالد باس الافة اىل اتلطبيقالا  
وأحام  ،ة والعاليا  ادلويلةاسسالمياملعا ة يف املصار  
 .وخارجه اسسالياأليليا  داخل العالم 
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اسسهام يف اجلهود الرامية تلوحيد املسلمني عن طريق  (6
 .إيصا  وأ اجلم  بني املذاهب الفقهية اثلمانية بال تفرية

 

 ...ن احلمد هلل رب العاملنيوآخر دعونا أ
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