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التعريف بمجلة بحوث الشريعة
◂جهة اإلصدار:
تص ــدر املجل ــة ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية ،وتخض ــع لألنظم ــة املعم ــول به ــا ف ــي الس ــلطنة ،وباألخ ــص قان ــون
املطبوع ــات والنش ــر الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي ( )84/49وتعديالت ــه والئحت ــه التنفيذي ــة ،وكذل ــك قان ــون حق ــوق
املؤل ــف والحق ــوق املج ــاورة الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي (.)2008/65

◂أهداف املجلة:
نشر البحوث العلمية املحكمة في مجاالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
إبـراز جهود الباحثيـن من خالل نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.
تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
اإلسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
اإلسهام في نشر املعرفة في مجاالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.

◂مجاالت النشر:
تنش ــر املجل ــة البح ــوث والدراس ــات ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية وم ــا يتعل ــق بها ،وتش ــمل:
الش ــريعة والقان ــون  -الدراس ــات اإلس ــالمية  -االقتص ــاد اإلسالم ــي  -الثقاف ــة اإلس ــالمية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر
د .راشد بن علي الحارثي

عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـرالتحريـر
د .فتحي بن نصر بوعجيلة

قسم أصول الديـن

▪ األعضاء
د .إبـراهيم بن راشد الغماري

قسم الفقه وأصوله

د .مهدي بن لوناس دهيم

قسم أصول الديـن

د .أحمد بن سعيد الرمحي

قسم الفقه وأصوله

د .محمد البشيـر الحاج سالم

قسم الفقه وأصوله

د .طالب بن علي السعدي

قسم الفقه وأصوله

د .سعاد بنت سعيد الدغيشية

قسم املتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل /أحمد بن إسـحاق البوسعيدي
▪ الهيئة االستشارية
أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي
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جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان.

أ .د .داود بو رقيبة

جامعة عمار ثليجي باألغواط  -الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد املنعم الفرماوي

جامعة األزهر  -مصر.

أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد

مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
مجمع الفقه اإلسالمـي  -السودان.

أ .د .مصطفى باجو

جامعة غرداية  -الجزائر.

أ .د .أرطغرل بويـنوكالن

جامعة مرمرة  -تـركيا

أ .د .عبد الحميد عشاق

دار الحديث الحسنـية  -املغرب.

أ .د .كمال توفيق حطاب

جامعة الكويت  -الكويت.
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قواعد النشر
مجل ــة بح ــوث الش ــريعة ،مجل ــة علمي ــة محكم ــة متخصص ــة ،تص ــدر ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية بس ــلطنة عمان،
تعن ــى بنش ــر الدراس ــات والبح ــوث العلمي ــة األصيلة ،الت ــي تتواف ــر فيه ــا مقوم ــات البح ــث العلم ــي م ــن حي ــث أصال ــة
الفك ــر ،ووض ــوح املنهجي ــة ،ودق ــة التوثي ــق ،ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية .ويخض ــع النش ــر في
املجل ــة للش ــروط والضواب ــط اآلت ــية:

◂شروط النشر:

ً
منشورا ،أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
) أال يكون البحث
ّ
جزءا من كتاب ،أو ْ
أال يكون البحث ً
بحث منشور ،أو رسالة علمية مجازة.
)2
ّ
ّ
ّ
املنهجي ــة ،وس ــالمة اللغ ــة ،م ــع است ــيفاء جمي ــع أركان
العلمي ــة ،والدق ــة
) أن تتواف ــر ف ــي البح ــث املق ـ ّـدم األمان ــة
ْ
البح ــث العلم ـ ّـيّ ،
ومكونات ــه ،وف ــق القواع ــد البحثي ــة املعتم ــدة .ويتحم ــل الباح ــث وح ــده املس ــؤولية القانون ــية
التام ــة ف ــي حال ــة نش ــر البح ــث وب ــه إخ ــالل باألمان ــة العلمي ــة.
ّ
 )4أال يـزيد عدد الباحثيـن على ثالثة.
ً
مكتوبا باللغة العربية.
 )5أن يكون البحث
 )6أن يكون البحث في املجاالت التـي تختص بها املجلة.
) أال يـزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة بما في ذلك الجداول واألشكال واملراجع.

◂ضوابط تسليم البحث:
) إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى املجلة عبـر البـريد اإللكتـرونـي.majallah@css.edu.om :
 )2طباع ــة البح ــث بخ ــط تـ ـراديشنال أرابي ــك  Traditional Arabicبحج ــم ( ) 6للمت ــن و( ) 2للهوام ــش ،بصيغ ــة
وورد ،م ــع ت ــرك مس ــافة ونص ــف بي ــن الس ــطور .وتطب ــع الكلم ــات املكتوب ــة بالح ــرف الالتـين ــي بخ ــط تايم ــز ن ــيو
روم ــان  Times New Romanبحج ــم ( ) 2للمت ــن و( ) 0للهوام ــش ،م ــع ت ــرك مسافة  2.5س ــم عل ــى جوان ــب
الصفح ــة األربع ــة.
) كتاب ــة البيان ــات اآلت ــية باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ف ــي صفح ــة مس ــتقلة :عن ــوان البح ــث ،واس ــم الباح ــث،
وعنوان ــه ،والب ــريد اإللكتـرون ــي ،رق ــم الهات ــف.
ّ
 )4تضمي ــن البح ــث ملخصي ــن باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ،ف ــي ح ــدود مائت ــي ( )200كلم ــة ،ويذي ــالن بالكلمات
املفتاحي ــة للبح ــث ،عل ــى أال تتج ــاوز خم ــس كلم ــات.
 )5احت ــواء مقدم ــة البح ــث عل ــى العناص ــر األساس ــية :موض ــوع البح ــث وأهميت ــه وأس ــباب اخت ــياره ،ومش ــكلته،
وح ــدوده ،وأهداف ــه ،والدراس ــات الس ــابقة في ــه ،وخطت ــه ،واملنه ــج املتب ــع في ــه.
 )6اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
) مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية في الهوامش وقائمة املصادر واملراجع.
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 )8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه /إليهم في متن البحث.

◂قواعد التوثيق:

) ُيذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.
 )2يـ ـراعى ف ــي أس ــلوب التوثي ــق ف ــي الهوام ــش ع ــدم كتاب ــة املعلوم ــات ّ
مفصل ــة إال ف ــي قائم ــة املص ــادر واملراج ــع؛ وفق
األمثلة اآلت ــية:

عند عزو اآليات القرآنـية :سورة البقرة.50:
عن ــد تخري ــج األحادي ــث النبوي ــة :رواه الربيع ب ــن حبي ــب ف ــي كت ــاب الص ــالة ووجوبه ــا ،ب ــاب :ف ــي أوق ــات الص ــالة،
ب ــرقم  ، 8م ــن طري ــق أنس ب ــن مال ــك ،ص. 6
عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
املرجع :السالمي ،مشارق أنوار العقول ،ص.2 0
عند ذكر املرجع األجنبي:
.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
املخطوط :الرقي�شي ،مصباح الظالم ،مخطوط ،ص.8
الرس ــالة العلمي ــة :املعول ــي ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحكم الش ــرعي عن ــد أجوبة املحق ــق الخليلي،
رسالة ماجستـي ــر ،ص.60
املق ــال ف ــي مجل ــة محكمة :الش ــعيلي ،الس ــياق وأث ــره في الحكم على أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــة وتطبيقية
مجلة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية ،ص .240
الش ــبكة العنكبوت ــية :بنعم ــر ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع
إلكتـرون ــي.

ُ
) تذكر التفاصيل في قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتـية:
الكتب العربية:

ُ
 الكت ــاب ال ــذي خ ـ ّـرج من ــه الحدي ــث :الفراهي ــدي؛ الربي ــع ب ــن حبي ــب ،الجام ــع الصحيح مس ــند اإلم ــام الربيعبي ــن حبي ــب ،مس ــقط :مكتب ــة االس ــتقامة ،ط  995،م.

 الكت ــاب املحق ــق :الس ــالمي ،عبد هللا ب ــن حمي ــد ،مش ــارق أن ــوار العق ــول ،تحقي ــق :عبد الرحم ــن عمي ــرة،ط  ،بي ــروت :دار الجي ــل ،ط  409 ،ه 989/م.
 الكت ــاب املت ــرجم :دي بوجران ــد ،روب ــرت ،الن ــص والخط ــاب واإلجراء ،ت ــرجمة :تمام حس ــان ،القاهرة :عالمالكت ــب ،ط  998 ،م.
 كت ــاب ملؤلفي ــن معاصري ــن :أب ــو غزال ــة ،إله ــام ،وحم ــد؛ عل ــي خلي ــل ،مدخ ــل إل ــى عل ــم لغ ــة الن ــص :تطبيقاتلنظري ــة روب ــرت ديبوجران ــد وولفجان ــج دريس ــلر ،القاه ــرة :الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،ط  999 ،2م.
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 .2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Pressاملخطوطات:
 الرقي�ش ــي ،خل ــف ب ــن أحم ــد ،مصب ــاح الظ ــالم ،دار الوثائق واملخطوطات ،وزارة التـ ـراث والثقافة ،س ــلطنةعم ــان ،رقم .52 90
الرسائل الجامعية:
 املعول ــي ،س ــيف ب ــن س ــليمان ب ــن ناص ــر ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحك ــم الش ــرعي عن ــد أجوب ــةاملحق ــق الخليل ــي ،رس ــالة ماجستـي ــر ،جامع ــة ن ــزوى 4 ،ه20 6 /م.
املجالت والدوريات:
 الش ــعيلي ،س ــليمان ب ــن عل ــي ب ــن عام ــر ،الس ــياق وأث ــره ف ــي الحك ــم عل ــى أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــةوتطبيقي ــة ،مجل ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية20 2 ,م.29 -2 9 ،)90( 2 ،
الشبكة العنكبوتـية:
 بنعم ــر ،محم ــد ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع إلكتـرون ــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد في :فبـرايـر2020 ،28 ،م.

ُ
 )4تضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كاآلت ــي :بدون مكان النش ــر :د.م ،بدون اس ــم الناش ــر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون تاريخ النش ــر :د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

) تقوم هيئة التحريـر باملجلة بفحص البحث فحصا ّأوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.
ُ )2يحال البحث املقبول للتحكيم إلى مختصي ــن اثن ــينْ ،
لتحكيمه ًّ
علميا ،وفي حال اختالفهماُ ،يعرض على هيئة
التحري ــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث ،أو االعتذار عن عدم نش ــره.

) ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر في املجل ــة مع التعديل يقوم الباح ــث بإجراء التعديالت املطلوب ــة ،ويعد البحث
مرفوض ــا إذا ل ــم يج ــر الباحث التعديالت املطلوبة في املدة الت ــي تحددها هيئة التحري ــر.
 )4للمجلة ّ
أي جزء من ْ
البحث ،أو ْ
الحق في طلب حذف ّ
تعديله بما يتفق مع رؤية املجلة ،وأهدافها.
 )5ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث من غي ــر تعديل ،أو قام الباح ــث بالتعديالت املطلوبة ،فإنه ي ــرسل له خطاب بالقبول
النهائ ــي متضمن ــا وعدا بالنش ــر ،مع بيان العدد الذي سي ــنشر فيه.
 )6في حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا باالعتذار عن عدم النشر في املجلة.

◂ملحوظات عامة:
) اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط ،وال تعبـر بالضرورة عن رأي املجلة.
 )2ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر ت ــؤول جمي ــع حق ــوق النش ــر للمجل ــة ،وال يج ــوز نش ــره ف ــي أي منف ــذ نش ــر آخ ــر
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ً
ً
ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون إذن كتاب ــي م ــن رئي ــس هيئ ــة تحري ــر املجل ــة.
) للمجل ــة ح ــق إع ــادة نش ــر البح ــوث الت ــي س ــبق لها نش ــرها ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون حاج ــة إلذن الباح ــث ،ولها
ح ــق من ــح اإلذن ب ــإدراج بحوثه ــا ف ــي قواع ــد البيان ــات املختلف ــة ،س ــواء أكان ذل ــك بمقاب ــل أم ب ــدون مقابل.
 )4يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.
 )5يع ــد قي ــام الباح ــث بنش ــر البح ــث ،ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،قب ــل تلق ــي ق ـرار املجل ــة بش ــأن نش ــره ،أو بع ــد نش ــره في
املجل ــة ،س ــلوكا غي ــر مقب ــول ،ويح ــق للمجل ــة اتخ ــاذ ما تـ ـراه مناس ــبا حي ــال الباحث.
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الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

إشكاليات صياغة تعريف القاعدة الفقهية
وآثارها في التقعيد الفقهي
 سلطنة عمان-  كلية العلوم الشرعية-  محمد البشيـر الحاج سالم/د


Abstract:
The science of jurisprudential rules is one of the
important legal sciences that has received the
attention of all lslamic schools due to its importance
in providing the jurists with the rules systemizing the
science of jurisprudence, facilitating their task and
the judges tasks as well, whether before or after the
emergence of codification.
However, despite this importance and care, it was not
free from some problems that appeared evidentely
among Its specialists writers, and they are numerous,
butThis study was limited to one aspect of it, which is
related to definition issues, which in turn are divided
into three major issues:»The problem of confusing
the significance of the jurisprudential rule with the
connotations of other rules«, the problem of »defining
the jurisprudential rule bya part of its essence«, And
the problem of »the meaning of the totality in the
definition of the jurisprudential rule«.
These three major issues have led to sub-problems
that were dealt with in this study, with an analytical
critical approach that investigates the details of the
problems of defining the jurisprudential rules, in order
to address them in a way that removes from this
science some of the tainted problems, and thus makes
it more qualified in achieving the objectives of the
sectors of jurisprudenceand judiciary.
It was found through study and investigation that
these problems are only incidental to some of the
authors who wrote books of jurisprudential rules,
not rooted in the definition of the jurisprudential
rule itself, That’s why we find it only among very late
writers, which confirms that reviewing and correcting
it is not difficult,and the contemporary writers and
researchers should refer to the approach of the
ancients who mastered this science and perfected the
formulation of its definition, foremost among them is
ImamIbn Al-Subki.

Keywords: »problems«, »formulating of the
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definition of the jurisprudential rule«, »the effects«,
»jurisprudential
theorizing«.

:الملخص
ِعلم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية المهمة
التــي حظيـت بعنايـة كل المذاهـب الفقهيـة نظـرا
ألهميتـه فـي تــزويد الفقهـاء بالقواعـد الناظمـة
ُ ،لعلـم الفقـه
َ
،لعملهـم ولعمـل القضـاة
يسـرة
ِّ الم
 ولكنه مع هذه.سواء قبل ظهور التقنـين أو بعده
يخـل مـن بعـض اإلشـكاليات
األهميـة والعنايـة لـم
ُ
ّ التــي ظهـرت جليـة لـدى
كتابـه من أهـل االختصاص
 اقتصرت هذه الدراسة على جانب،فيه وهي عديدة
 والتــي،واحـد منهـا وهـو المتعلـق بقضايـا التعريـف
 «إشكالية:تتوزع بدورها إلى ثالث قضايا كبــرى هي
الخلـط بيــن داللـة القاعـدة الفقهيـة وبيــن دالالت
 وإشـكالية «تعريـف القاعـدة،»غيــرها مـن القواعـد
 وإشـكالية «داللـة الك ّليـة،»الفقهيـة بجـزء ماهيتهـا
.»فـي تعريـف القاعـدة الفقهيـة
وتــرتب على هذه القضايا الثالث الكبــرى إشـكاالت
 تناولتهـا هـذه الدراسـة بمنهـج تحليلـي،فرعيـة
ٍ
متقـص لدقائـق هنـات تعريـف القاعـدة
نقـدي
 بما يــزيل عن هذا العلم،الفقهية قصد معالجتها
ومـن
ِ ،بعـض مـا يشـوبه مـن اإلشـكاالت العالقـة
قطاعـي
ثـم يجعلـه أكثــر فائـدة فـي تحقيـق أهـداف
ْ
.الفقـه والقضـاء
وقـد تبيــن مـن خـالل الدراسـة واالسـتقصاء أن
هـذه اإلشـكاليات إنمـا هـي عارضـة عنـد بعـض
،المؤلفيــن الذيــن دوّ نـوا كتـب القواعـد الفقهيـة
وليسـت متأصلـة فـي تعريـف القاعـدة الفقهيـة
 ولذلـك ال نجدهـا إال عنـد الكتـاب المتأخريــن،ذاتهـا
 وهـو مـا يؤكـد أن مراجعتهـا وتصحيحها ليس،جـدا
 وأنـه يجـدر بالمؤلفيــن والباحثيــن،باألمـر الصعـب
المعاصريــن الرجوع إلى نهج القدامى الذيــن أتقنوا
 وفي مقدمتهم،هذا العلم وأجادوا صياغة تعريفه
.اإلمـام ابـن السـبكي
 «صياغـة،» «إشـكاليات:الكلمـات المفتاحيـة
 «التقعيـد،» «اآلثـار،»تعريـف القاعـدة الفقهيـة
. » ا لفقهـي
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مقدمة
ّ
تمث ــل القواع ــد الفقهي ــة تعبيـ ـرا ًّ
نظري ــا ر ً
اقي ــا ورش ــيقا
للفق ــه اإلس ــالمي ،دع ــت إلي ــه حاج ــة املسلمي ــن بع ــد
ُ
مرحل ــة النهض ــة الفقهي ــة الت ــي اغتن ــت فيه ــا الث ــروة
الفقهي ــة ف ــي جمي ــع مج ــاالت الحي ــاة العملي ــة ،ب ــل
توس ــعت كثي ـ ًـرا في إطار املذاهب الفقهية عب ــر صياغة
مختل ــف ّ
املدون ــات الفقهية ،وبخاصة منها املوس ــوعات
الفقهي ــة املطول ــة الش ــاملة لف ــروع الفق ــه ،إل ــى درج ـ ٍـة
ـرض اقتف ـ ِـاء األح ــكام العملي ــة ً
أصب ــح فيه ــا غ ـ ُ
صعبا على
الباحثي ــن والدارسي ــن ،فض ــال ع ــن الع ــوام امللتمسي ــن
لألح ــكام حت ــى ف ــي إط ــار املذه ــب الفقه ــي الواح ــد،
وخصوص ــا فيم ــا بع ــد الق ــرن الس ــادس مرحل ــة الجمود
والتقليد.بم ــا ْ
طريقة جديدة في تدوي ــن الفقه
أح ــوج إلى
ٍ
اإلسالم ــي بصياغ ــة نظري ــة كلي ـ ٍـة مختلف ـ ٍـة ع ــن تل ــك
الطريق ــة املوس ــوعية التجزيئي ــة املعه ــودة ،املتمثل ــة ف ــي
ج ـ ْـرد الف ــروع الفقهي ــة الالمتناهية في مجل ــدات ضخمة
مضن ــية للباحث عن الحكم َّ
املدون فيها مسبقا ،فكان
ظه ــور نش ــاط التقعي ــد الفقه ــي املتمث ــل ف ــي صياغ ــة
القواع ــد الفقهي ــة وم ــا يس ــتتبعها م ــن متعلق ــات راجعة
إليه ــا ف ــي كت ــب مف ـ َـردة لها ،والذي ُيعتب ــر بال ش ــك ً
منهجا
ر ً
اقي ــا م ــن مناه ــج صياغ ــة الفق ــه اإلس ــالمي ،انتق ــل
بالصياغ ــة الفقهي ــة م ــن مرحل ــة مح ــض التطبي ــق
التجزيئ ــي التـراكم ــي للمس ــائل العملي ــة ،إل ــى مرحل ــة
ْ
التنظي ــر َ
النس ــقي الكفي ــل بنظم تلك املس ــائل الكثي ــرة
ف ــي مع ـ ٍـان كلي ــة جامع ــة للف ــروع الجزئي ــة ،بم ــا يس ـ ّـهل
َ
عملية ْ
الوصلبي ــن
للفقي ــه املل ـ ِ ّـم بتلك القواعد الفقهية
كل ف ــرع وحكم ــه ،دون أن يحت ــاج إل ــى حف ــظ كل ف ــرع
عل ــى حدت ــه ،والتم ــاس حكم ــه ف ــي غي ــاب تل ــك القواع ــد
ّ
الكلي ــة.
ومعل ـ ٌ
ـوم ّأن الفض ــل ف ــي صياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة
وإفر ِاده ــا بالتألي ــف ِع ًلم ــا ً
قائم ــا بذات ــه راج ـ ٌـع إل ــى
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نخب ــة م ــن ِخي ــرة فقه ــاء املسلمي ــن الذي ــن امت ــازوا عل ــى
َ
غي ــرهم م ــن الفقه ــاء بملكته ــم املنهجي ــة الثاقب ــة الت ــي
اكتس ــبوها بفض ــل ْ
جم ِعه ــم بي ــن س ــعة النظ ــر الفقه ــي
ّ
ودق ــة النظ ــر األصول ــي؛ بم ــا مكنه ــم م ــن الوق ــوف عل ــى
الرواب ــط النظري ــة الناظم ــة للفروع الفقهية املشت ــركة،
فصاغوه ــا ف ــي مع ـ ٍـان كلي ــة جامع ــة تنط ــوي عل ــى أح ــكام

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

ّ
كلي ــة ،منطبق ــة عل ــى م ــا ال يتناه ــى م ــن الف ــروع الفقهي ــة
واملس ــائل العملي ــة.
ولك ـ ّـن ه ــذه الحقائ ــق التاريخي ــة وم ــا ت ــدل علي ــه م ــن
محاس ــن ه ــذا املكس ــب العلم ــي البدي ــع ال ــذي يمث ــل
مفخ ــرة م ــن مفاخ ــر التش ــريع اإلس ــالمي ،ال تحج ــب
حقيق ــة ما ش ــاب هذا العلم من عي ــوب صاحبته خالل
مسي ــرته التاريخي ــة ،ومنه ــا م ــا الزم ــه حت ــى عصرن ــا هذا،
ليمث ــل إش ــكاليات حقيقي ــة ال مج ــرد خالف ــات لفظي ــة،
ه ــي بالتأكي ــد ف ــي حاج ــة أكي ــدة للمدارس ــة واملراجع ــة
ُ ّ
خل ــص ه ــذا العل ـ َـم منه ــا ويجعل ــه
قص ــد معالجته ــا بم ــا ي ِ
أكث ــر فاعلي ــة وج ــدوى ف ــي خدم ــة الفق ــه اإلسالم ــي ف ــي
ه ــذا العص ــر ،باعتب ــاره م ــن العل ــوم الناظم ــة لعل ــم
الفق ــه ،مس ـ ً
ـاعدا للفقه ــاء املجتهدي ــن ف ــي تقري ــر أح ــكام
املس ــائل والقض ــاة الفاصلي ــن ف ــي قضاي ــا املنازع ــات ف ــي
املحاك ــم ،ف ــي أداء واجبه ــم بم ــا يحق ــق ِحك ــم الش ــريعة
َ
ومقاصده ــا الت ــي م ــا جاءت س ـ ُ
ـائر العلوم الش ــرعية بما
فيه ــا القواع ــد الفقهية ،إال ألج ــل تحصيلها ،وفق املبدأ
التش ــريعي الجام ــع القا�شي بجلب املصالح للمسلمي ــن
ودرء املفاس ــد عنه ــم.
ونظ ـ ًـرا لتع ــدد ه ــذه اإلش ــكاليات بم ــا ال يتس ــع ل ــه مق ــام
بحث واحد ،من ناحية ،ولتكفل الباحثي ــن املعاصريـن
بمدارسة بعضها بكثافة وعمق ،من ناحية ثانـية؛ فإن
هذه الدراس ــة س ــتكتفي بمدارس ــة إش ــكاليات القواعد
الفقهي ــة م ــن جان ــب واح ــد ضم ــن جوانبه ــا املتع ــددة،
ه ــو جان ــب تعريفه ــا الكاش ــف ملاهيته ــا ال غي ــر ،ألن ه ــذا
الجان ــب بال ــذات لم يح ــظ بالبحث والتحقي ــق فيه على
اإلف ـراد ،ب ــل أش ــار إلي ــه البع ـ ُ
ـض ف ــي ِخض ـ ّـم موضوعات
ن ّ
ـف ّ
معمق ملش ــكالت التعريفات
أخ ــرى متع ــددة دو تق ـ ٍ
ال ــواردة ف ــي كت ــب القواع ــد الفقهي ــة التـ ـراثية ،وآثاره ــا
الس ــلبية ف ــي التقعي ــد الفقه ــي عموم ــاو كت ــب القواع ــد
ً
خصوصا.
الفقهي ــة التعليمي ــة ف ــي عصرن ــا ه ــذا
وه ــذه اإلش ــكاليات العارض ــة لصياغة تعري ــف القاعدة
الفقهي ــة يمك ــن ر ّده ــا إل ــى ث ــالث إش ــكاليات كب ــرى ه ــي:
«إش ــكالية الخل ــط بي ــن دالل ــة القاع ــدة الفقهي ــة وبي ــن
دالالت غيـرها من القواعد ،في التعريفات» ،وإشكالية
«تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة بج ــزء ماهيتها» ،وإش ــكالية
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ّ
وم ــن
«دالل ــة الكلي ــة ف ــي تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة»ِ .
ث ــم ف ــإن ه ــذه اإلش ــكاليات الث ــالث وم ــا يتف ــرع عنه ــا م ــن
قضاي ــا متعلق ــة بصياغ ــة تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة،
ه ــي الت ــي س ــتكون م ـ َ
ـدار البح ــث والتق�شي فيم ــا يلي من
مباح ــث ه ــذه الدراس ــة.
أهمية الدراسة:
ْ
تتمث ــل أهمي ــة ه ــذه الدراس ــة ف ــي محاول ــة كش ـ ِـفها له ــذه
اإلش ــكاليات الث ــالث األساس ــية وم ــا ت ــرتب عليه ــا م ــن
إش ــكاليات أخ ــرى َتبعي ــة ،كان له ــا أث ــر عل ــى مدارس ــة
املؤلفي ــن لعل ــم القواع ــد الفقهية املتأخري ــن في صياغة
تعريفاته ــم للقاع ــدة الفقهية وما انبن ــى عليها من َ
نتائج،
واملعاصري ــن في مؤلفاتهم لكتب القواعد الفقهية الت ــي
ُ
كان ــت قب ــل طباعته ــا مذك ـرات تلق ــى عل ــى طلب ــة العل ــوم
الش ــرعية ،وظل ــت بع ــد طباعته ــا مراج ــع له ــؤالء الطلب ــة
ف ــي رب ــوع العال ــم اإلس ــالمي.
أسباب اختـياراملوضوع:
وتتمث ــل ف ــي أن بع ــض موضوعات القواع ــد الفقهية قد
حظي ــت ف ــي هذا العصر باملدارس ــات الرصي ــنة واإلفراد
بالبح ــث املعم ــق ،وخصوص ــا ف ــي الدوري ــات واملج ــالت
املحكم ــة ،وقد ش ــمل هذا موضوع ــات :حجية القواعد
الفقهي ــة ،واالس ــتثناءات ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ،وخل ــط
القواع ــد الفقهي ــة بالقواع ــد األصولي ــة والضواب ــط
والقي ــود الفقهي ــة ،والصي ــغ اإلنش ــائية ف ــي القواع ــد
ـالف
الفقهي ــة ،وغي ــرها م ــن متعلق ــات القواع ــد .بخ ـ ِ
موض ــوع «صياغ ــة تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة»؛ فإن ــه
ْ َ
يح ــظ بذل ــك الق ــدر م ــن االهتم ــام ،م ــع أن أث ــره ف ــي
ل ــم
ّ
مدارس ــة كثي ــر م ــن الكت ــاب املعاصري ــن -الذي ــن ه ــم
ف ــي واق ــع األم ــر مد ّرس ــون له ــذا العل ــم ف ــي كلي ــات العل ــوم
الش ــرعية -ظاه ـ ٌـر جل ـ ٌّـي للناظري ــن.
مشكلة املوضوع:
ُ
ال ِخ ــالف ف ــي أن تعري ــف أي موض ــوع يتناول ــه بالدراس ــة
ّ
عال ــم أو باح ــث ،يمث ــل حج ـ َـر الزاوي ــة ال ــذي يق ــوم عليه
ذل ــك املوض ــوع ف ــي جوانب ــه املختلف ــةُّ ،
وأي إش ــكال يطرأ
على ذلك التعريف ي ــنعكس ً
سلبا على جوانبه األخرى،
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ْ ُ
ألن وظيف ــة التعري ــف ه ــي كش ــف ماهيت ــه وجوه ــره
الذات ــي ،وم ــا يط ــال الجوه ـ َـر ِم ــن ش ــأنه أن يط ــال كل
متعلقات ــه وم ــا يـنبن ــي علي ــه م ــن مس ــائل .وه ــذا ي ــنطبق
َّ
ـدة الفقهي ـ ِـة مل ــا
بالتأكي ــد عل ــى موض ـ
ـوع تعري ـ ِ
ـف القاع ـ ِ
ِ
تط ـرأ عل ــى صياغت ــه بع ـ ُ
ـض العي ــوب والهن ــات -مهم ــا
ب ــدت طفيف ــة -فإنه ــا تؤث ــر س ـ ًـلبا على س ــائر موضوعات
القواع ــد الفقهي ــة الت ــي انبن ــت علي ــه ابت ـ ً
ـداء ،ف ــكان ال
ب ــد م ــن تصحي ــح عي ــوب التعري ــف وما ش ــابه م ــن هنات
أوالُ ،بغية تصحيح إشكاليات املوضوعات الت ــي قامت
علي ــه ،وه ــذا م ــا اس ــتهدفته ه ــذه الدراس ــة ملعالج ــة
بع ــض إش ــكاليات القواع ــد الفقهي ــة العارض ــة ف ــي كتب
ه ــذا العل ــم ف ــي ه ــذا العص ــر.
حدود املوضوع:
لهذه القضية املعروضة في هذا البحث ّ
حدان:أحدهما
موضوع ــي وه ــو «إش ــكاليات صياغ ــة تعري ــف القاع ــدة
الفقهي ــة» باعتباره ــا م ــن جمل ــة اإلش ــكاليات الت ــي
يواجهه ــا عل ــم القواع ــد الفقهي ــة ،وه ــي ف ــي حاج ــة إل ــى
مدارس ــة ومعالج ــة لتصويبه ــا وتج ــاوز تبعاته ــا .وثان ــيهما
زمان ــي ،ويتمث ــل ف ــي ه ــذا العص ــر ال ــذي ُد ّونت في ــه ٌ
كتب
ِ
ٌ
كثي ــرة أفرده ــا مؤلفوه ــا لعل ــم القواع ــد الفقهي ــة ،وه ــم
ف ــي عمومه ــم مد ّرس ــون ف ــي جامع ــات العال ــم اإلسالم ــي
وكليات ــه الش ــرعية الت ــي تأس ــس أكث ــرها بداي ــة من عقد
الخمسيـن ــيات بع ــد ج ــالء االس ــتعمار الغرب ــيّ ،
وخرجت
ّ
كت ًاب ــا متخصصي ــن ف ــي ه ــذا العل ــم توال ــوا عل ــى التأليف
بكثاف ــة ،وخصوص ــا ِم ــن عق ــد الثمانـين ــيات إل ــى الي ــوم
بفض ــل تـ ـراكم تجاربه ــم التعليمي ــة الت ــي أثم ــرت بدورها
ه ــذه املؤلف ــات املف ــردة للقواع ــد الفقهي ــة .وم ــع أن
طبيع ــة ه ــذا املوض ــوع اقتض ــت تتبع ــا تاريخي ــا س ــابقا
له ــذا العص ــر؛ ف ــإن ذل ــك كان فق ــط الز ًم ــا ِم ــن ل ــوازم
الغ ــرض األصل ــي ال ــذي ه ــو معالج ــة ه ــذه القضي ــة وم ــا
اس ــتتبعته م ــن إش ــكاالت ف ــي ه ــذا العص ــر.
أهداف املوضوع:
يس ــتهدف موض ــوع ه ــذا البح ــث معالج ــة إش ــكاليات
صياغ ــة تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة ،وه ــي قضي ــة ال
يمك ــن أن يس ــتوعبها وي ــدرك َ
أبعاده ــا غي ـ ُـر م ــن تداول ــوا
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عل ــى تدري ــس عل ــم القواع ــد الفقهي ــة لطلب ــة العل ــوم
الش ــرعية لس ــنوات طويل ــة ،حي ــث تظه ــر -بع ــد تط ــاول
تل ــك املدا س ــات -اإلش ـ ُ
ـكاالت العارض ــة عل ــى تعدده ــا
ر
ّ
واختالفه ــا ،ولك ــن م ــا يت ــرتب منه ــا عل ــى أخط ــاء صياغ ــة
التعري ــف ال ــذي ي ــنطلق من ــه املؤلف ــون لكت ــب القواع ــد
الفقهية؛ هو بالضرورة أشد أثـ ـرا من غي ــره .لذلك كان
ال مناص من توجيه األنظار إلى أخطاء صياغة تعريف
القاع ــدة الفقهي ــة بغي ــة معالج ــة األخط ــاء األخ ــرى
املت ــرتبة عليها واملس ــتتبعة لها ،وإال فإنها س ــتظل قائمة
ُ
وطلبت ــه دون أن
تش ــوب ه ــذا العل ـ َـم ،يواجهها مد ّرس ــوه
يهت ــدي إليه ــا املؤلف ــون ملعالجته ــا وم ــن ثم تجنبه ــا ْ
وصون
ِ
طلب ــة العل ــوم الش ــرعية ِم ــن آثاره ــا.
الدراسات السابقة:
ُّ
ال ش ــك ف ــي أن م ــا أ ِل ــف في علم القواع ــد الفقهية في هذا
العصر وخصوصا خالل القرون األربعة املاضية كثيـر
ج ــدا ال يخف ــى عل ــى أه ــل ه ــذا العلم ،س ــواء منه ــا الكتب
املدرس ــية املطبوع ــة الجامع ــة للقواع ــد الفقهي ــة ،أو
البح ــوث العلمي ــة املنش ــورة ف ــي املج ــالت والدوري ــات
املحكم ــة .أم ــا الكت ــب منها؛ فهي محل اإلش ــكال ألنها هي
الت ــي تضمن ــت ه ــذه التعريف ــات املش ــوبة باإلش ــكاليات
وم ــا ت ــرتب عليه ــا م ــن مش ــكالت تبعي ــة ،وأم ــا البح ــوث
املفرد ٌّ
املحكمة َ
كل منه املوضوع واحد من موضوعات
القواع ــد؛ فق ــد تطرق ــت إل ــى بع ــض متعلق ــات القواع ــد
الفقهي ــةّ ،
كحجي ــة القواع ــد الفقهي ــة ،واالس ــتثناءات
الطارئ ــة عليه ــا ،واختالط القواع ــد بالضوابط الفقهية
والقواع ــد األصولي ــة ...بخ ــالف م ــا يتعل ــق بصياغ ــة
تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة م ــن إش ــكاليات؛ فإن ــه ل ــم
ْ
يح ــظ بالبح ــث والدراس ــة املف ــردة ،عل ــى ح ــد اطالع ــي
املتواض ــع.
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خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على العناصر اآلتـية:
مقدم ــة :تضمن ــت موض ــوع البح ــث وأهميت ــه
وأس ــباب اخت ــياره ومش ــكلته وح ــدوده وأهداف ــه
وخطت ــه ومنهج ــه.
وثالثة مباحث أساسية كانت كاآلتـي:
ْ
 .إش ــكالية خل ــط القاع ــدة الفقهي ــة بغي ــرها م ــن
القواع ــد ف ــي التعريف ــات.
 .2إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء ماهيتها.
ّ
 .إش ــكالية دالل ــة الكلي ــة ف ــي تعري ــف القاع ــدة
ا لفقهي ــة .
خاتمة :تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.
املنهج املتبع:
اقتض ــت طبيع ــة موض ــوع البح ــث اتب ــاع املنه ــج
االس ــتقرائي ف ــي تتب ــع تعريف ــات فقه ــاء القواع ــد الت ــي
أوردوه ــا ف ــي كتبه ــم املف ـ َـردة للقواع ــد الفقهي ــة ً
قديم ــا
ً
وحديث ــا ،قص ــد كش ــف ماهيته ــا وم ــا يـنبن ــي عليه ــا م ــن
مس ــائل .ث ــم اتب ــاع املنه ــج التحليل ــي املتمث ــل ف ــي ُّ
تفح ــص
ومالحظة نس ــق تطورها وموارد نش ــأتها
تلك التعريفات
ِ
ف ــي عالقته ــا بعل ــم القواع ــد الفقهية أو غي ــره من العلوم
وم ــن ثم نقدها وكش ــف مواضع الصواب
ذات الصل ــةِ ،
والخط ــأ فيه ــا ،قص ــد االس ــتفادة منه ــا وت ــدارك بع ــض
األخط ــاء الت ــي ش ــابتها.
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املبحث األول:
ْ
إشكالية خلط القاعدة الفقهية بغيـرها من
القواعد في التعريفات
لع ــل أول م ــا يالحظ ــه الناظ ـ ُـر ف ــي الكثي ــر م ــن كت ــب
القواع ــد الفقهي ــة -وخصوص ــا ل ــدى املعاصري ــن -ه ــو
ْ
حش ـ ُـدهم ملجموع ــة م ــن تعريف ــات القاع ــدة الفقهي ــة
التـي يعرضونها في مفتتح تلك الكتب ،دون التنبيه على
ُ
فبعضه ــا ليس ــت تعريف ــات
أنه ــا مختلف ــة ف ــي موارده ــا،
للقاع ــدة الفقهي ــة تحدي ـ ًـدا لتك ــون صالح ــة ملقامه ــا
ـوقة في ــه ،ب ــل ه ــي تعريف ــات للقاع ــدة ف ــي املنطق أو
املس ـ ِ
( )
النح ــو أو أص ــول الفقه أو حتى ف ــي العلوم الطبيعية ،
بما من ش ــأنه أن يش ــتبه على القارئ دار ًس ــا أو مد ّرس ــا؛
فيس ــري ف ــي اعتق ــاده أنه ــا كله ــا تعريف ــات للقاع ــدة
الفقهي ــة بداللته ــا االصطالحي ــة امل ـرادة للمق ــام ال ــذي
س ــيقت ل ــه.
املطلب األول :إشكالية تعريف التفتازانـي:
من أكثـر التعريفات التـي تـرد في كتب القواعد الفقهية
ويط ـرأ عليه ــا ه ــذا اإلش ــكال؛ فيق ــع بس ــببها ه ــذا الخل ــط
املربك ،تعريف اإلمام التفتازانـي ( 92هـ) الذي وصف
القاع ــدة بأنها «حكم كلي ي ــنطبق علىجزئياته»( ،)2وهو
ٌ
ف ــي واق ــع األمر تعريف للقاع ــدة األصولية ،ورد في كتاب
أصول ــي لي ــس متعلق ــا بالقواع ــد الفقهي ــة؛ فطبيع ــي أن
ي ــنص عل ــى انطباق ــه عل ــى جزئيات ــه كله ــا ال بعضه ــا وال
وعر ُ
أكث ــرها .فلي ــس م ــن الص ــواب نقل ــه عن ــه ْ
ض ــه عل ــى
ٌ
ـف للقاع ــدة الفقهي ــة ،وم ــن ث ــم اس ـ ُ
ـتنتاج أن
أن ــه تعري ـ
ِ
صاحب ــه يشت ــرط ف ــي حك ــم القاع ــدة الفقهي ــة أن يك ــون
َ
منطبق ــا عل ــى كل جزئيات ــه ،والحال أن ــه أراد به القاعدة
األصولي ــة ال القاع ــدة الفقهي ــة.
املطلب الثانـي :إشكال تعريف الجرجانـي:
وه ــذا ال ــكالم الس ــالف ي ــنطبق أيض ــا عل ــى تعري ــف
اإلم ــام الجرجان ــي (8 6ه ــ) للقاع ــدة بأنه ــا «قضي ــة
( ) كقاعــدة «كل أذون ولــود وكل صمــوخ بيــوض» الفيومــي،
املصبــاح املنـي ــر ،ج  ،ص.95
( )2التفتازانـي ،شرح التلويح على التوضيح ،ج  ،ص. 5
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كلي ــة منطبق ــة عل ــى جمي ــع جزئياته ــا»( ) ،ال ــذي ُيع ــرض
عل ــى أن ــه تعري ــف للقاع ــدة الفقهي ــة ،والح ــال ّأن اإلم ــام
الجرجان ــي هن ــا كان يع ـ ّـرف القاع ــدة بداللته ــا العقلي ــة
املنطقي ــة ،ول ــم ي ـ ّ
ـنص عل ــى أنه ــا فقهي ــة ،ولذل ــك وصفها
بأنه ــا «منطبق ــة عل ــى جمي ــع جزئياته ــا» ،بمعن ــى أنه ــا ال
تك ــون قاع ــدة كلية إال وهي جامعة ل ــكل جزئياتها ،وهذا
صحي ــح ف ــي املنط ــق وف ــي س ــائر العل ــوم العقلي ــة ،ولكن ــه
وعر ُ
ال يص ــح نق ـ ُـل مث ــل ه ــذا التعري ــف ْ
ض ــه عل ــى الق ـراء
ِ
ٌ
وطلب ــة العل ــم عل ــى أن ــه تعري ــف للقاع ــدة الفقهي ــة ،ث ــم
ُيبن ــى علي ــه حك ـ ٌـم قاط ـ ٌـع مف ــاده أن الجرجان ــي يشت ــرط
ف ــي القاع ــدة الفقهي ــة أن تك ــون مط ــردة ف ــي است ــيعابها
ـارج ع ــن حكمه ــا الكل ــي.
لجزئياته ــا ب ــال اس ـ ٍ
ـتثناء خ ـ ٍ
وحت ــى إن اكتف ــى الناق ـ ُـل بمج ــرد ع ـ ْـرض ه ــذا التعري ــف
عل ــى أن ــه تعري ــف للقاعدة ب ــدون ْ
قيد النس ــبة الفقهية،
يصرح بهذه النت ــيجة؛ فإن الدار َ
ول ــم ّ
س سيس ــتخلصها
ً
خطأً ،
بناء على س ــياق الحديث عن خصوص القاعدة
الفقهي ــة ،فم ــا بالك لو كان س ــياق ال ــكالم هو التعريف
بالقاع ــدة الفقهي ــة م ــع التصري ــح ب ــأن ه ــذا ه ــو تعري ــف
ذائع
الجرجان ــي صاح ــب أش ــهر كتاب مف ـ َـرد
ِ
للتعريفات ِ
الصي ــت ال ــذي ي ــنهل من ــه الجمي ـ ُـع .وه ــذا م ــن األخط ــاء
ً
ُ
الت ــي ق ــد تس ــبب إرب ــاكا للدارسي ــن والباحثي ــن ف ــي ه ــذا
العل ــم ،وإن ل ــم يك ــن مقص ـ ً
ـودا؛ فهو ٌ
واقع مش ــهود ،ألن
النتائ ــج تت ــرتب عل ــى مقدماته ــا بطريق ــة عقلي ــة تلقائي ــة
مج ــردة ع ــن القصود.
املطلب الثالثّ :
محل اإلش ــكال واس ــتتباعاته في مثل
هذه التعريفات:
ال شك أن وصف القاعدة بالكلية هو عنصر مشتـرك
بي ــن سائر القواعد على اختالف مواردها ،سواء كانت
عقلي ــة (فلس ــفية أو منطقي ــة) أو لغوي ــة أو كالمي ــة أو
أصولي ــة أو فقهي ــة ،ألن الكلي ــة رك ــن ف ــي كل منه ــا ،نظ ـ ًـرا
لك ــون أي قضي ــة ال ت ــرقى إل ــى مص ــاف القاع ــدة املج ــردة
إال إذا اش ــتملت عل ــى جزئي ــات كثي ــرة منضوي ــة فيه ــا،
ً
مفهوم ــا
س ــواء كان املح ـ ّـل الجام ــع لتل ــك الجزئي ــات
ًّ
َّ
طبيعي ــا،
عقلي ــا أو لغوي ــا أو ش ــرعيا أو قانون ــيا أو حت ــى
وه ــذا ه ــو معن ــى الكلي ــة.
( ) الجرجانـي ،كتاب التعريفات ،ص.2 9
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ً
ووص ــف ّ
الكلي ــة يس ــتصحب مع ــه بالض ــرورة أوصاف ــا
أخ ــرى تنبن ــي علي ــه ،كالتجري ــد والعم ــوم واالنط ــواء
عل ــى حك ــم كل ــي( ) ،بخ ــالف أوص ــاف االط ـراد واألكث ــرية
واإليج ــاز واإلل ـزام؛ فتختل ــف بي ــن ه ــذه القواع ــد.
فاالط ـراد متحق ــق ف ــي ماع ــدا القاع ــدة الفقهي ــة الت ــي
ُ
يغل ــب عليه ــا وص ــف األكث ــرية .واإليج ــاز يتحق ــق ف ــي كل
ُ
تل ــك القواع ــد ماع ــدا القانون ــية الت ــي تص ــاغ أحيان ــا ف ــي
فقرات كاملة ،عكس اإللزام( )2الذي يتحقق بالضرورة
ف ــي القاع ــدة القانون ــية ،وال يتحقق في القاعدة الفقهية
إال إذا ُق ّنن ــت فص ــا ت ً
ـميا َ
قانون ــا رس ـ ًّ
معتم ـ ًـداّ ،أم ــا وهي
ر
واردة عل ــى حاله ــا ف ــي الكت ــب الفقهي ــة؛ ف ــال إل ـزام فيه ــا،
وه ــذا م ــن الف ــوارق الجوهري ــة بي ــن التقعي ــد الفقه ــي
والتقعي ــد القانون ــي ،ال ــذي يظه ــر ًّ
عملي ــا بي ــن س ــلطة
ّ
الفقي ــه املعنوي ــة املج ــردة من الجزاء الدن ــيوي املرش ــدة
لس ــلوك الن ــاس ،وبي ــن س ــلطة القا�شي املادي ــة النافذة
ّ
املس ــلطة للعقوب ــات عل ــى املخالفي ــن منه ــم.
ويس ــتتبع ه ــذا اإلش ـ َ
ـكال إش ـ ٌ
ـكال آخ ــر يتمث ــل ف ــي الخلط
بي ــن دالل ــة الكلية وداللة العموم ف ــي القواعد الفقهية،
حي ــث انبث ــق مصطل ـ ُـح العموم من «القواع ــد األصولية
اللغوي ــة» أو «ال ــدالالت ومباح ــث األلف ــاظ» ،الت ــي
ّ
انصب فيها تـركيـز األصولييـن على انطباق اللفظ ذاته
عل ــى م ــا ه ــو داخ ـ ٌـل في ــه م ــن أف ـراد ،بغ ـ ّ
ـض النظ ــر عم ــا
َ
ً
إذا كان ــت تل ــك األف ـراد عب ــارة ع ــن أش ــخاص مخاطبي ــن
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( ) وهــي املعروفــة باســم خصائــص القاعــدة فــي كتــب القواعــد
الفقهيــة تحديـ ًـدا.
( )2صفــة اإلل ـزام فــي القاعــدة القانون ــية مســتفادة -كمــا يقــول
القانون ــيون -مــن كونهــا آمــرة أو ناهيــة ،ويت ــرتب علــى ْ
خرقهــا ج ـز ٌاء
قضائــي عملــي فــي الدن ــيا .بحيــث يكــون كل األفـراد الراجعي ــن بالنظــر
إلــى تلــك القاعــدة القانون ــية َ
مجبري ــن علــى الخضــوع لهــا ً
طوعــا أو
ْ
كر ًهــا« ،فاإلل ـزام يعن ــي أن القاعــدة القانون ــية واجبــة االحت ـرام
=والتنفيــذ مــن جميــع املخاطبي ــن بهــا .فهــي قــد تفــرض الت ـزامات
متعــددة ،وعلــى املعنـيي ــن باألمــر بتنفيذهــا إذا كانــت القاعــدة
القانون ــية آمرة .ولكن إذا كالنت القاعدة القانون ــية ّ
مكملة؛ فيجوز
لألش ــخاص االتفــاق علــى عكــس مــا قررتــه .إذا فالقاعــدة القانون ــية
اآلمــرة ملزمــة ،ووجــه اإلل ـزام هنــا يتجســد فــي الج ـزاء الــذي يحــدده
القانــون ملــن يمتنــع عــن تنفيــذ تلــك القاعــدة أو يخالفهــا ،واملقصــود
بالج ـزاء هــو العقــاب أو اإلجبــار علــى االلت ـزام واالحت ـرام عــن طريــق
اســتعمال القــوة العموميــة» ،مدخــل إلــى العلــوم القانون ــية ،املحام ــي
ســلطان الج ـرادي( ،قــاض ســابق) ،اإلل ـزام فــي القاعــدة القانون ــية،
تاريــخ الدخــول.universitylifestyle.net/(0/04 :
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بالتكلي ــف( ) ،أو جزئي ــات عملي ــة ه ــي مح ـ ٌّـل للتكليف(.)4
ْ
النوعي ــن ً
مع ــا دون
فالع ــام عن ــد األصوليي ــن يش ــمل
تفري ــق بي ــنهما ،باعتب ــار أن اللف ــظ الع ــام عنده ــم ه ــو
«اللف ــظ املس ــتغرق لجمي ــع م ــا يصل ــح ل ــه بحس ــب وضع
واح ــد»( ،)5و«جمي ــع م ــا يصل ــح ل ــه» أو بعب ــارة أخ ــرى
أبس ــط« :جمي ــع م ــا يدخ ــل في ــه» ،ي ــنطبق عل ــى األف ـراد
َ
املخاطبي ــن بالتكلي ــف( )6وه ــم املكلف ــون ُ
أنفس ــهم ،كم ــا
ي ــنطبق عل ــى ّ
محل التكليف ب ــه( ) وهي األفعال الصادرة
َ
أذهانه ــم ل ــم تتوج ــه إل ــى
ع ــن املكلفي ــن ،بم ــا يعن ــي أن
التفري ــق بي ــن مفه ــوم العم ــوم ومفه ــوم ّ
الكلي ــة ،فداللة
الكلي ــة عنده ــم حاض ــرة باملعن ــى اللغ ــوي للف ــظ ّ
«كل»
بم ــا يدخ ــل في ــه؛ فيش ــمل ه ــذا وذاك.
وذل ــك وف ــق متطلب ــات التقعي ــد األصول ــي النظ ــري ف ــي
حقب ــة صياغ ــة القواع ــد األصولي ــة بع ــد الق ــرن الثان ــي
للهج ــرة ،وقب ــل ُن ْ
ض ــج مصنف ــات القواع ــد الفقهي ــة ف ــي
وم ــن ه ــذا املنطلق ع ـ ّـرف اإلمام
الق ــرن الثام ــن للهج ــرةِ .
الغزال ــي الع ــام بأن ــه «اللف ــظ الواح ــد ال ــدال م ــن جه ــة
واح ــدة عل ــى شيئي ــن فصاع ـ ًـدا»( ،)8بحي ــث يكف ــي ف ــي
اللف ــظ ذات ــه أن يش ــتمل عل ــى ش ـ ْ
ـيئين فصاع ــدا ال عل ــى
ً
�ش ــيء واح ــد( ،)9ليك ــون ًّ
عام ــا مس ــتغرقا م ــادام ش ــموله
( ) كمــا فــي قولــه تعالــى{ :إن الذي ــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلمــا
إنمــا يأكلــون فــي بطونهــم نــارا وســيصلون سعي ـرا} (النســاء،) 0 ،
ُ
وقولــه تعالــى{ :وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم} (النســاء .)24 ،فلفظــا
«الذي ــن»و»لكم» فــي اآليت ــين يفيــدان عمــوم أف ـراد اآلكلي ــن وعمــوم
الرجــال املسلمي ــن الراغبي ــن فــي الــزواج.
( )4كما في قوله تعالى{ :وإن ُّ
تعدوا نعمة هللا ال تحصوها} (إبـراهيم،
 ) 4وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم»:هو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتــه»،
فعبارتــا «نعمــة هللا» و»ميتتــه» همــا لفظــان يفيــدان العمــوم
لشــمولهما كل أف ـراد النعــم ،وكل أف ـراد امليتــة.
( )5الرازي ،املحصول ،ج ،2ص .5
( )6وهــو مــا اصطلــح عليــه األصوليــون باســم «املحكــوم عليــه»
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه األربعــة إلــى جانــب «الحكــم»
و»الحاكــم» و»املحكــوم فيــه».
( ) وهــو مــا اصطلــح عليــه األصوليــون باســم «املحكــوم فيــه»
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه األربعــة إلــى جانــب «الحكــم»
و»الحاكــم» و»املحكــوم عليــه».
( )8الغزالي ،املستصفى ،ج ،2ص. 06
( )9ألن اللفــظ إذا اشــتمل علــى �شــيء واحــد أو معنــى واحــد فهــو
خــاص مفــرد فــي داللتــه علــى معنــاه ،ليــس عامــا شــامال لعــدة معــان
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«م ــن جه ــة واح ــدة» بعب ــارة اإلم ــام الغزال ــي أو «بوض ــع
واح ــد» بعب ــارة اإلم ــام ال ـرازي( ).
بخالف ــه عن ــد الفقه ــاء ،ف ــإن منح ــى التقعي ــد وصياغ ــة
القواع ــد الفقهي ــة اقت�ش ــى التفري ـ َـق بي ــنهما ،ألن نظ ـ َـر
ًّ
القاعدة
منصبا على است ــيعاب
الفقهاء املق ِّعدي ــن كان
ِ
ـات عملي ـ ٍـة ه ــي مح ــل التكلي ــف ،ال ــذي اصطلحوا
لجزئي ـ ٍ
ّ
علي ــه باس ــم الكلي ــة ،ال مصطل ــح العم ــوم املتوج ــه إل ــى
َ
املخاطبي ــن بالحك ــم الكلي الذي تنط ــوي عليه القاعدة
الكلي ــة .ولذل ــك ح ــرص ه ــؤالء على إثب ــات خاصيت ــي ّ
كل
ٍ
من «العموم» و«الكلية» منفصلت ــين عن بعضهما ،إلى
جان ــب خاصيت ــي اإليج ــاز والتجري ــد ف ــي كت ــب القواع ــد
ً
حاضرا في أذهان األصوليي ــن،
الفقهي ــة ،ول ــم يكن ه ــذا
ُ
اهتمامه ــم عل ــى دالالت األلف ــاظ باعتباره ــا
املقتص ــر
موازي ـ َـن ضابط ــة أللف ــاظ النص ــوص ذاته ــا ،قص ــد
التوافق على معيار تفسيـرها ،ال ألفعال املكلفيـن التـي
ُ
ه ــي من ــاط اهتم ــام الفقه ــاء ،س ــواء ف ــي الفق ــه التجزيئ ــي
ف ــي موس ــوعاتهم الفقهي ــة ،أو ف ــي الفق ــه التنظي ــري ف ــي
كت ــب القواع ــد الفقهي ــة ،فاله ــدف واح ـ ٌـد عن ــد الفقه ــاء
ف ــي مجال ـ ْـي تأليفه ــم ،بخالف ــه عن ــد األصوليي ــن.
َّ
ّ
ـض مؤلف ــي كت ــب القواع ــد الفقهي ــة ف ــي
لك ــن تس ــرع بع ـ ِ
اقتن ــاص التعريف ــات دون االلتف ــات إل ــى موارده ــا م ــن
بعضهم بالتقعيد األصولي وما
العلوم املختلفة ،وتأث ــر ِ
تضمن ــه م ــن تعريف ــات أيض ــا ،دون اهتم ــام باخت ــالف
املق ــام بي ــنه وبي ــن مقت�ش ــى التقعي ــد الفقه ــي؛ كل ذل ــك
أدى إل ــى الخل ــط الحاص ــل في مفهوم الكلي ــة الذي ّ
تبدى
ف ــي تعريفاته ــم للقاع ــدة الفقهي ــة وم ــا انبن ــى عليه ــا م ــن
أف ــكار مضمون ــية واتجاه ــات منهجي ــة ،تجل ــت بدوره ــا
ف ــي مس ــائل عدي ــدة ال ت ــكاد تغي ــب ع ــن الناظ ــر ف ــي كت ــب
القواع ــد الفقهي ــة املعاص ــرة ،كم ــا س ــيتضح ف ــي بع ــض
اإلش ــكاليات املدروس ــة ً
الحق ــا.
=وال أفـراد ،فالخــاص هــو «مــا ّ
دل علــى معنــى مفــرد» الســالمي ،طلعــة
الشمس ،ج  ،ص. 2
ً
ُ
( ) وهــذا ال يســتقيم أبــدا مــع القاعــدة الفقهيــة الت ــي تقت�شــي كليتهــا
َ
اشــتمالها علــى جزئيــات كثي ــرة ال اثنت ــين أو ثالثــة ،بــل إن قابليتهــا
الســتغراق ما لم يحدث بعد وســيحدث الحقا من جزئياتها ،يجعلها
متناهيــة فــي الشــمول.
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وق ــد الح ــظ الش ــيخ م ــحمد الروكــي م ــن املعاصري ــن هذا
ً
الخل ــط ّ
وعب ــر عن ــه بوض ــوح -خالف ــا لعام ــة الكت ــاب
املعاصري ــن الذي ــن ساي ــروا ذلك الخلط دون تنبيه على
أث ــره( -)2فق ــال« :امللح ــوظ ف ــي الذي ــن كتب ــوا ف ــي القواع ــد
الفقهي ــة أنه ــم حي ــنما أرادوا وض ــع تعري ــف علم ــي له ــا؛
وقع ــوا ف ــي اخت ــالف واضط ـراب .وم ـ ّ
ـرد ذل ــك إلى سببي ــن:
أولهم ــا الخل ــط بي ــن أن ــواع القواع ــد ...وثان ــيهما الخل ــط
بي ــن القواع ــد الفقهي ــة الت ــي تص ــاغ باالس ــتنباط م ــن
ُ
أدل ــة الش ــرع النقلي ــة والعقلي ــة ،وبي ــن الت ــي تص ــاغ إل ــى
مج ــرد االس ــتقراء» ( ).
وم ــا ق ــد ي ــزيد من أث ــر هذا اإلش ــكال ف ــي املقام التعليم ــي
بال ــذات ه ــو أن بع ــض مدر�ش ــي القواع ــد الفقهي ــة
يكتف ــون خ ــالل تدريس ــهم له ــا بع ــرض تعريف ــات
القاع ــدة االصطالحي ــة بطريق ــة الس ــرد التاريخ ــي ،دون
نق ــد ومراجع ــة م ــن ش ــأنها أن تكش ــف م ــا ّ
دق م ــن ه ــذه
األخط ــاء ،ودون التنبي ــه إل ــى أن صاح ــب التعري ــف أراد
تعري ــف مطل ــق القاع ــدة ،أو القاع ــدة األصولي ــة ،أو
القاع ــدة الفقهي ــة ،)4(...بم ــا ق ــد يت ــرك انطباع ــا للطلب ــة
الدارسي ــن ب ــأن كل تل ــك التعريف ــات -عل ــى اخت ــالف
صياغاته ــا وموارده ــا -صائب ـ ٌـة؛ فيك ــون ً
طالب ــا حافظ ــا
( )2وقــد انتبــه الشــيخ يعقــوب الباحسي ــن -مــن املعاصري ــن -إلــى هــذا
وصــرح بــه ،ولكنــه ســعى إلــى تســويغه لهــم بعــد أن ســار عليــه هــو
اآلخــر ،فقــال« :ذكرنــا أن مــن عرفــوا القواعــد مــن العلماء املتقدمي ــن
كانــت تعريفاتهــم عامــة ،ولــم يكــن مــن غرضهــم أن يذكــروا تعريفــا
خاص بالقواعد الفقهية ،ولكن مع ذلك نجد نفرا قليال منهم انتبه
إلــى ذلــك ،فذكــر تعريفــا للقواعــد الفقهيــة بمعناهــا الخــاص ،ومــن
هــؤالء العلمــاء أبــو عبــد هللا املقــري املالكــي املتوفــي ســنة ( 58هــ)،
وشــهاب الدي ــن أحمــد بــن مح ــمد الحمــوي الحنفــي املتوفــى ســنة
( 098هــ)» ،وتبعــه فــي ذلــك الشــيخ مســلم الدوســري فذكــر قريبــا
مــن قولــه ،الباحسي ــن ،القواعــد الفقهيــة ،ط  99 ، 4 8 ،م،
ص ،40 ، 9الدوســري ،املمتــع فــي القواعــد الفقهيــة ،ص. 4
( ) الرو ـكـي ،نظريــة التقعيــد الفقهــي وأث ــرها فــي اختــالف الفقهــاء،
ص.5 9
( )4ويتضــح ذلــك جليــا فــي بعــض أشــهر كتــب القواعــد الفقهيــة
ُ
أصحابهــا بعــد تجربــة طويلــة فــي تدريــس علــم
املعاصــرة الت ــي صاغهــا
القواعــد الفقهيــة ،وصــارت -بحكــم ســعتها وشــهرتها -مراجــع لغي ــرهم
مــن مدر�شــي هــذا العلــم فــي املعاهــد والكليــات الشــرعية ،انظــر مثــال:
النــدوي ،القواعــد الفقهيــة ،ص ،45- 9والبورنــو ،مح ــمد صدقــي،
الوجي ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،ص( ، 6- 4وكــرر
التعريفــات نفســها فــي موســوعة القواعــد الفقهيــة ،ج  ،ص،20
 ،)2والباحسي ــن ،القواعــد الفقهيــة ،ص. - 9
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جم ً
ّ
اع ــا كحاط ــب اللي ــل ،ال يكتس ــب ملك ــة النق ــد
واملراجع ــة والتمحي ــص والتدقي ــق ،ب ــل يتقب ــل كل م ــا
ّ
يتلق ــاه؛ فيس ــتصحبه مع ــه ف ــي ق ــادم األي ــام عل ــى عالت ــه
ً
تأليف ــا وتدر ً
يس ــا .ويظه ــر ه ــذا ف ــي غلب ــة منه ــج الس ــرد
التاريخ ــي ل ــدى املؤلفي ــن املعاصري ــن لكت ــب القواع ــد
الفقهي ــة ،عل ــى منه ــج النق ــد واملراجع ــة ،وخصوص ــا
ّ
املرك ــزة عل ــى الجوان ــب
ف ــي مقدم ــات كتبه ــم ومداخله ــا ِ
ّ
النظري ــة كالتعريف ــات والخصائ ــص والحجية والفوارق
االصطالحي ــة.

***
املبحث الثانـي:
إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء
ماهيتها
بم ــا ّأن أول م ــا ُي َ
فتت ــح ب ــه عل ـ ُـم القواع ــد الفقهي ــة ً
تأليف ــا
وتدر ً
يسا -بعد ْ
عرض املداخل التاريخية واالصطالحية-
نفس ــها قص ـ َـد بي ــان
ه ــو تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة ِ
ماهيته ــا؛ ف ــإن أول م ــا ق ــد يلف ــت انتب ــاه امل ـزاول لتدريس
القواع ــد الفقهي ــة والباحث ف ــي موضوعاتها ،هو الزالت
الت ــي ش ــابت بع ـ َ
ـض تعريف ــات القاع ــدة الفقهي ــة عن ــد
بع ــض املؤلفي ــن املتأخري ــنَ ،
وتابعه ــم فيه ــا كثي ـ ٌـر م ــن
املؤلفي ــن والباحثي ــن املعاصري ــن ،وس ــاروا عليه ــا دون
تحقي ـ ٍـق فيه ــا ومراجع ــة له ــا.
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ومن أش ــهر ما ش ــاع في مفتتح تعريف القاعدة الفقهية
ِ
ٌ ّ
ُ
أنه ــا «حك ــم كل ــي ،»...حت ــى ص ــارت ه ــذه العب ــارة تن ـ ِـازع
العب ــارات األس ـ َ
ـبق منه ــا ظه ـ ً
ـورا عن ــد م ــن س ــبقهم م ــن
ِ
َ
متأخ ــري املصنفي ــن ،ب ــل ص ــارت األق ــرب إل ــى أذه ــان
َ
ْ
طلب ــة العل ــوم الش ــرعية ،وكادت تك ــون عل ًم ــا عل ــى ِعل ــم
ُ
ـتصحبه ال ــدار ُ
س كلم ــا ُس ــئل
القواع ــد الفقهي ــة يس ـ
ً
اصطالح ــا ،خصوص ــاً
ع ــن ماهي ــة القاع ــدة الفقهي ــة
ّ
وأن ْ
وص ــف انطوائه ــا عل ــى حك ــم كل ــي ه ــو م ــن أه ــم
الخصائ ــص املال م ــة للقاع ــدة الفقهي ــةُ ،يس ـ ُ
ـاق خ ــالل
ز
س ــرد خصائصه ــا؛ فيتكرر معها بع ــد االنتهاء من عرض
تعريفاته ــا القديم ــة والحديث ــة؛ بم ــا يجعل ــه األق ــرب
حض ـ ً
ـورا إل ــى ذه ــن طال ــب العل ــوم الش ــرعية.
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املطلب األول :عند املتأخريـن:
يب ــدو أن أول م ــن اخت ــار افتتاح تعريفه للقاعدة بعبارة
«حك ــم كل ــي» ه ــو اإلم ـ ُ
ـام التفتازان ــي ( 92ه ــ) بتعريف ــه
له ــا بأنه ــا« :حك ــم كل ــي ي ــنطبق عل ــى جزئيات ــه ليتع ـ ّـرف
أحكامه ــا من ــه»( ) ،حي ــث اس ــتغنى ع ــن عب ــارة «األم ــر
الكل ــي» الت ــي س ــبقه به ــا اإلم ــام اب ــن الس ــبكي ( ه ــ)
واس ــتبدلها بعبارت ــه ه ــو املخت ــارة «حك ــم كل ــي».
وم ــع ّأن تعري ــف اإلمام التفتازان ــي جاء ف ــي كتاب أصولي
ل ــم يقص ــد ب ــه خص ـ َ
ـوص القاع ــدة الفقهية؛ فق ــد تابعه
بع ـ ُ
ـض املصنفي ــن م ــن مختل ــف املذاه ــب ،وأخ ــذوا عنه
ه ــذه العب ــارة في كتبه ــم األصولية منها واملف ـ َـردة للقواعد
الفقهي ــة عل ــى ح ــد الس ــواء ،كالفيوم ــي الش ــافعي
املع ــروف باب ــن خطي ــب الدهش ــة (8 4ه ــ) ال ــذي ّ
عرفها
بأنه ــا «حك ــم كل ــي ي ــنطبق عل ــى جمي ــع جزئيات ــه ُلتتعرف
ُ
أحكامه ــا من ــه»(.)2

ث ــم انتص ــر اإلم ــام اب ــن نجي ــم (969ه ــ) الحنف ــي له ــذه
العب ــارة؛ فع ـ ّـرف القاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا« :حك ــم كل ــي
ُ
أحكامها
يـنطبق على جميع جزئياته أو أكثـرهاُ ،لت ْع َرف
من ــه»( ) .ونظ ـ ًـرا ملكان ــة اب ــن نجي ــم العلمي ــة ،وق ـ ّـو ِة تأثي ــر
كتابه «األشباه والنظائر» في تدوي ــن القواعد الفقهية،
ً
وخصوص ــا ف ــي املذه ــب الحنف ــي قب ــل ظه ــور مجل ــةاألح ــكام العدلي ــة العثمان ــية( )4وبعده ــا-؛ فق ــد ش ــاعت
ّ
()5
عب ــارة «حك ــم كل ــي» ف ــي تعريف ــات املؤلفي ــن م ــن بع ــده
إل ــى الي ــوم ،منا ع ـ ًـة عب ــا ات أخ ــرى أس ــبق منه ــا ً
من ــا
ِز
ز
ر ٍ
ّ
ً
وأكم ــل دالل ــة كـ ـ «األم ــر الكل ــي» و«كل كل ــي» و«قضي ــة
كلي ــة».
ّ
َ
أصحاب هذه التعريفات اطلعوا
وقد حدث هذا مع ّأن
( ) التفتازانـي ،شرح التلويح على التوضيح ،ج  ،ص. 5
( )2ابــن خطيــب الدهشــة ،مختصــر مــن قواعــد العالئــي وكالم
األســنوي ،ج  ،ص.64
( ) ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.22
( )4باعتبــار أن القواعــد الفقهيــة الت ــي تصــدرت مجلــة األحــكام
ً
ً
أساســا مــن أشــباه ابــن نجيــم.
العدليــة مأخــوذة
( )5يـنطبق هذا على الحموي وعلى الخادمـي أيضا ،انظر :الحموي،
غمــز عيــون البصائــر ،ج  ،ص  ،5الخادمــي ،منافــع الدقايــق
فــي شــرح مجامــع الحقايــق ،مخطــوط معــروض علــى موقــع جوجــل
 ،https://books.google.com.om/booksص. 05
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عل ــى تعري ــف اإلم ــام ت ــاج الدي ــن الس ــبكي( ) ( ه ــ)
للقاعدة بأنها «األمر الكلي الذي ي ــنطبق عليه جزئيات
كثي ــرة يفه ــم أحكامه ــا منها»( ،)2حيث وصفه ــا بأنها ٌ
«أمر
ّكل ــي» ،وبغ ـ ّ
ـض النظ ــر ع ــن املآخ ــذات األخ ــرى( ) الت ــي ال
تعن ــينا هن ــا؛ ف ــإن اإلمام ابن الس ــبكي لم يقع في إش ــكال
تعري ــف القاع ــدة بالجزء م ــن كل ماهيتها.
ب ــل إن اإلم ــام ّ
املق ــري ( 58ه ــ) املالك ــي ْ
قبلهم ــا كان ق ــد
ٌّ ّ
«كل كل ــي ه ــو أخ ــص م ــن األص ــول
ع ـ ّـرف القاع ــدة بأنه ــا
وس ــائر املعان ــي العقلي ــة العام ــة ،وأع ــم م ــن العق ــود
وجمل ــة الضواب ــط الفقهي ــة الخاص ــة»( ،)4فل ــم يق ــع ف ــي
ذل ــك اإلش ــكال أيض ــا ،ألن لف ــظ «كل» ش ــامل ألركان
ً
مفتقرا إلى
املوض ــوع املع ـ َّـرف ،كلف ــظ «األم ــر» ،وإن كان
الدق ــة مثل ــه ،ولكنهما عل ــى أي حال مطابقان للموضوع
ً
املع ـ َّـرف وليس ــا ج ـ ً
ـزءا م ــن ماهيت ــه ،خالف ــا مل ــن وقعوا في
ه ــذا اإلش ــكال كالتفتازان ــي واب ــن خطيب الدهش ــة وابن
ُ
بيان ــه ً
تباع ــا.
نجي ــم والحم ــوي والخادم ــي ،كم ــا سيأت ــي
املطلب الثانـي :عند املعاصريـن:
لو أن هذا اإلش ــكال وقف عند أولئك العلماء القدامى
دون أن يتابعهم فيه كثي ٌـر من املعاصريـن؛ لهان ُ
األمر،
( ) وقــد صـ ّـرح بذلــك ابــن نجيــم ُ
نفســه ،فقــال...« :وأن املشــايخ
الك ـرام قــد ألفــوا لنــا مــا بي ــن مختصــر ومطـ ّـول مــن متــون وشــروح
وفتــاوى ،واجتهــدوا فــي املذهــب والفتــوى وحــرروا نقحــوا ،شــكر هللا
ســعيهم ،إال أن ــي لــم أر لهــم كتابــا يحكــي كتــاب الشــيخ تــاج الدي ــن
الســبكي الشــافعي مشــتمال علــى فنــون فــي الفقــه» ،ابــن نجيــم،
األشــباه والنظائــر ،ط  ،ص. 4
( )2ابن السبكي ،األشباه والنظائر ،ج  ،ص .
( ) وهــو ّأن اســتعمال اإلمــام ابــن الســبكي للفــظ «األمــر» لــم يكــن
ً
=موفقــا تمامــا ،ألنــه لفــظ مشــكل متعــدد املعان ــي يشــوبه اإلبهــام،
بحيــث ال يحضــر فــي ذهــن الســامع لــه معنــى ّ
معيــن يمكنــه تصـ ّـو ُره بــال
ً
ً
واضحــا ،إذ
إشــكال .كمــا ّأن فــي قولــه« :ي ــنطبق عليــه جزئيــات» خلــال
جعــل الجزئيــات هــي املنطبقــة علــى القاعــدة الت ــي عب ــر عنهــا باألمــر
الكلــي ،والصحيــح هــو العكــس؛ فالقاعــدة هــي الت ــي تنطبــق علــى
جزئياتهــاْ ،
لكونهــا كليـ ًـة؛ في ــنتقل ُ
حكمهــا الكلــي إلــى كل فــرع جزئــي
مــن فروعهــا ،ليتعلــق بــه حكـ ٌـم جزئــي .وهــذه هــي طبيعــة كل مفهــوم
ّ
أو معنــى كلــي مجــرد فــي انطباقــه علــى جزئياتــه العمليــة فــي الواقــع،
وهــو مــا انتبــه إليــه مــن بعــده اإلمـ ُ
ـام التفتازان ــي؛ فقــال« :ي ــنطبق علــى
ِ
جزئياتــه» ،وعلــى نهجــه ســار مصنفــو كتــب القواعــد الفقهيــة ِمــن
بعــده ،وهــو عي ــن الصــواب.
(ّ )4
املقري ،القواعد ،ج  ،ص.2 2

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

باعتب ــار ّأن ذل ــك ج ــزء م ــن تـ ـراثنا ش ـ ُ
ـابه م ــا ش ــابه ِم ــن
ٌ
اجتهاد بش ــر ٌّي ،وكان من املفت ــرض
أخطاء ال يخلو منها
أن يتالفاه ــا م ــن ج ــاءوا بعده ــم بالتحقي ــق والتمحيص
واملراجع ــة ،ولك ـ ّـن ذل ــك ل ــم يح ــدث ف ــي الواق ــع ،ب ــل إن
ـتمر وامت ــد مع بعض أش ــهر ّ
ه ــذا الخط ــأ قد اس ـ ّ
الكتاب
ُ
ْ
اتجاهي ــن
مواقفه ــم بي ــن
املعاصري ــن الذي ــن تـ ـراوحت
اثنـين:
َ
ُ
الفريق األول املستعملي ــن لعبارة
أصحابه
اتج ــاه واف ــق
ّ
«أم ــر كل ــي» و«كل كل ــي» و«قضي ــة كلي ــة» و«أص ــول
كلي ــة»( ،)5وم ــا وافقه ــا م ــن العب ــارات القابلة الست ــيعاب
أركان املع ـ َّـرف ،متجنبي ــن بذل ــك عب ــارة التفتازان ــي وابن
جنبه ــم الوق ـ َ
نجي ــم؛ بم ــا ّ
ـوع ف ــي ذل ــك اإلش ــكال.
ُ
أصحاب ــه الفري ـ َـق الثان ــي ،إم ــا
واتج ـ ٌـاه مخال ــف واف ــق
الحرف ــي واملتابع ــة وه ــذا ن ـ ٌ
بمج ــرد النق ــل ْ
ـادر ،كالش ــيخ
عب ــد الكري ــم زي ــدان ال ــذي اكتف ــى بنق ــل تعري ــف اب ــن
نجي ــم ْ
بحرف ــه ،وعرض ــه دون مالحظ ــة أو اس ــتدراك()6؛
حتم ــا ت ـ َ
ـزكيته وت ـ َ
بم ــا يعن ــي ً
ـرجيحه ل ــه عل ــى غي ــره م ــن
التعريف ــات املخالف ــة دون اعتـ ـراض.
أو بصياغ ــة تعري ــف خ ــاص ي ــنص بلفظ ــه عل ــى عب ــارة
«الحك ــم الكل ــي» ف ــي مفتتح ــه ،كالش ــيخ مح ــمد الروكــي
ال ــذي ع ــرف القاعدة الفقهية بأنها« :حكم كلي مس ــتند
إل ــى دلي ــل ش ــرعي مص ــوغ صياغ ــة تجريدي ــة محكم ــة،
منطب ــق عل ــى جمي ــع جزئيات ــه عل ــى س ــبيل االط ـراد،
أو األغلبي ــة»( ) .وه ــذا يق ــال في ــه م ــا قي ــل ف ــي تعريف ـ ْـي
ْ
اإلمامي ــن التفتازان ــي واب ــن نجي ــم ،ألن مجارات ــه لهم ــا ف ــي
افتت ــاح تعريف ــه بعبارتهما نفس ــها ،يجعله عرضة للنقد
َّ
املوج ــه إليهم ــا.
أو بصياغ ــة تعري ــف خ ــاص أيض ــا ،ولكن ــه ي ــنص عل ــى
ُ ً
أعظمها زلة،
الحك ــم دون وص ــف الكلي ــة ،وهذا األخي ــر
كالش ــيخ أحم ــد الن ــدوي ال ــذي عمد في تعريف ــه للقاعدة
( )5انظــر :الزرقــا ،أحمــد ،شــرح القواعــد الفقهيــة( ،والتعريــف
البنــه مصطفــى الزرقــا) ،ص ، 4النــدوي ،القواعــد الفقهيــة،
ص ،45شبي ــر ،القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة فــي الشــريعة
اإلســالمية ،ص ، 8الدوســري ،املمتع في القواعد الفقهية ،ص .
( )6انظر :زيدان ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،ص.86
( ) الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي ،ص.48
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الفقهي ــة إل ــى اس ــتبدال عب ــارة «حك ــم كل ــي» بعب ــارة
«حك ــم ش ــرعي» ،فق ــال إنه ــا« :حك ـ ٌـم ش ـ ٌّ
ـرعي ف ــي قضي ــة
أغلبي ــة يتع ــرف منه ــا أح ــكام م ــا دخ ــل تحته ــا»( ) ،فنف ــى
ً
موضوعا
صف ــة الكلية عنه ــا بكال االعتبارْي ــن :باعتبارها
للتعري ــف ،وباعتبا ه ــا ً
ركنا م ــن أركان املوضوع َّ
املعرف.
ر
وواض ــح ج ـ ًّـدا م ــن خ ــالل تقيي ــده للقضي ــة بوص ــف
ُ
األغلبي ــة أخ ــذه بـ ـرأي اإلم ــام الحم ــوي ال ــذي س ــار علي ــه
ف ــي نف ــي صف ــة الكلي ــة ع ــن القاع ــدة .وه ــو م ــع ذل ــك ل ــم
ُ
ـف إق ـرا َره بوج ــود ه ــذا الخل ــل؛ فس ــعى إل ــى التم ــاس
يخ ـ ِ
ـذر ألصحاب ــه بمحاول ــة تس ــويغ تعريف ـ ْـي التفتازان ــي
عـ ٍ
واب ــن نجي ــم ،بقول ــه« :إن بعضه ــم كالتفتازان ــي واب ــن
نجيم وغي ــرهما ّ
عرفوا القاعدة بالحكم ،فهذا التعبي ــر
َ
معظم القضي ــة َّ
وأهم ما
س ــليم م ــن حيث ك ــون الحك ـ ِـم
فيه ــا ،ألن ــه مناط الفائدة ومن ــاط التصديق والتكذيب،
ث ــم إن وج ــوده يس ــتلزم وج ــود الطرفي ــن :املحك ــوم ل ــه
ْ
واملحك ــوم علي ــه ،ولكن ــه ال ُيفص ــح ع ــن املعن ــى الكام ــل
للقاع ــدة»(.)2
ْ
ُ
لتعريف صي ــغ لغاية
وكالم ــه ه ــذا ال وج ــه ل ــه ،إذ كي ــف
ٍ
ُ
صاحبه
كش ــف ماهي ــة ال�ش ــيء املع ـ َّـرف أن يقتصر في ــه
عل ــى رك ــن واح ــد م ــن أركان ــه دون أن ُيفص ــح ع ــن املعن ــى
الكام ــل ملوضوع ــهُ ،ويغف ــل ركن ــين م ــن أركان ــه الثالث ــة
التـي ال يستقيم ُ
قوامه الذاتـي املاهوي إال بها مجتمعة،
بتعل ــة أن الرك ــن املذك ــور هو «معظ ــم القضية وأهم ما
ّ ً ً
ممث ــال فع ــال
فيه ــا»! فحت ــى ل ــو كان املذك ــور ف ــي التعري ــف ِ
ملعظ ــم أركان ــه؛ ف ــإن غي ـ َـر ذل ــك املعظ ــم -ول ــو كان أدن ــى
أهمي ــة من ــه -ه ــو بالض ــرورة جزء ال يتجزأ م ــن املوضوع
ُ
ال يص ــح إس ــقاطه م ــن املحم ــول.
وقريب من هذا كان موقف الشيخ يعقوب الباحسي ــن
ال ــذي أق ــر بوج ــود ه ــذا اإلش ــكال ،ولكن ــه ف ــي الوق ــت
نفس ــه ح ــاول التم ــاس ع ــذر ألصحاب ــه أيض ــا ،فق ــال:
ُ
«وأم ــا التعبي ــر بالحك ــم فإن ــه ،وإن ف ِ ّس ــر ب ــأن امل ـراد
من ــه القضي ــة ،عل ــى س ــبيل التج ـ ّـوز ،بإط ــالق الج ــزء
عل ــى ال ــكل ،وباعتب ــار أن الحك ــم أه ــم أج ـزاء القضي ــة،
ألن ــه ال ــذي ي ـ ّ
ـنصب عليه التصدي ـ ُـق والتكذي ـ ُـب ...إال ّأن
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التعبي ــر بالقضي ــة أت ـ ّـم وأش ــمل ،لتناولها جمي ـ َـع األركان
عل ــى وج ــه الحقيق ــة ،مم ــا يـرش ــح أولوي ــة اس ــتعمال
القضي ــة»( ).
ولك ـ ّـن ه ــذا الع ــذر ال ــذي التمس ــه الش ــيخ الباحسي ــن
ال ُيس ــعف ه ــؤالء ف ــي تس ــويغ م ــا وقع ــوا في ــه م ــن خل ــل،
ألن الع ــدول ع ــن الحقيق ــة إل ــى املج ــاز -س ــواء لعالق ــة
الجزئي ــة أو غي ــرها م ــن العالئ ــق املس ـ ّـوغة للجن ــوح
إل ــى املج ــاز -إنم ــا يص ــح ف ــي الس ــياقات البيان ــية العام ــة
والس ــياقات الش ــارحة واملفس ــرة للتعريف ــات ،ال ف ــي
ٌ
صياغ ــة التعري ــف نفس ــه ال ــذي ه ــو كش ــف ملاهي ــة
املوض ــوع ف ــي املحم ــول بح ــدود منتق ــاة يج ــب أن تك ــون
ًّ
ف ــي غاي ــة اإلح ــكام واإلتقان ،ال دالة علي ــه بداللة الجزء
عل ــى ال ــكل املجازي ــة.
وإن كان الش ــيخ الباحسي ــن قد ر ّجح الرأي املخالف في
النهاي ــة ول ــم يتب ـ ّـن عب ــارة الفري ــق األول؛ ف ــإن ذل ــك لي ــس
ً
كافيا في مقام شرعي مهم ودقيق كهذا ،وقد كان أجدر
ب ــه وبغي ــره م ــن ه ــؤالء املش ــائخ األج ــالء التصري ـ ُـح ب ــأن
اخت ــيار بع ــض املصنفي ــن بداي ــة م ــن اإلم ــام التفتازان ــي
ً
موفق ــا ،وتوجي ـ ُـه أنظ ــار الدارسي ــن وأه ــل
ل ــم يك ــن
االختص ــاص إل ــى موض ــع الخل ــل ،والعم ــل ف ــي املقاب ــل
عل ــى مراجعت ــه وتصويب ــه مهم ــا ش ــاع وانتش ــر ف ــي كت ــب
ُ
القواع ــد الفقهي ــة ،ومهم ــا ارتفع ــت مكان ــة أصحاب ــه
َ
العلمي ــة ،ألن الح ــق يعل ــو وال ُيعل ــى علي ــه ،واالس ــتمر ُار
ف ــي التم ــاس األع ــذار ف ــي مواض ــع األخط ــاءِ ،من ش ــأنه أن
يطي ــل ف ــي عمر الخط ــأ ّ
ويقوي ــه ليظل مج ــاورا للصواب،
ب ــل مناز ًع ــا ل ــه عل ــى ال ــدوام بغي ــر وج ــه ح ــق ،ويجع ــل
ً
اتجاه ــا ً
قائم ــا بذات ــه ل ــه
ـف
م ــن ه ــذا الط ــرف املخال ـ ِ
أنص ــا ُره املنافح ــون ،والح ــال أن ــه ال يمث ــل ف ــي الواق ــع إال
موقف ــا أخط ــأ في ــه ُ
أحده ــم ،ث ــم وج ــد م ــن يتلقف ــه من ــه
دون تمحي ــص؛ ليصب ــح االتج ــاه الواح ــد اتجاهي ــن،
ْ
صوابي ــن.
والص ــواب الواح ــد

***

( ) الباحسيـن ،القواعد الفقهية ،ص .

محمد الحاج سالم

املبحث الثالث:
إشكالية داللة ّ
الكلية في تعريف القاعدة
الفقهية
نظ ـ ًـرا لتأخ ــر صياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة تار ًّ
يخي ــا؛
ف ــإن لف ــظ «الكلي ــة» ل ــم يك ــن ذا منش ــأ فقه ــي ،ب ــل كان
مس ــبوقا باس ــتعماالت املناطق ــة واألصوليي ــن ،لذل ــك
كان لزام ــا تعق ــب داللته عند هؤالء أوال قبل اس ــتعمال
فقه ــاء القواع ــد ل ــه.
فلف ــظ الكلي ــة ف ــي أصل ــه ه ــو مص ــدر اصطناع ــي مص ــوغ
م ــن لف ــظ ّ
«كل» ال ــذي ع ـ ّـده األصولي ــون ِم ــن ألف ــاظ
العم ــوم ال ــدال عل ــى ش ــموله ألف ـراده واس ــتغراقه له ــا
اس ــتغر َ
اق الجن ــس ألف ـراده املنضوي ــة في ــه ،بش ــرط أن
تك ــون تل ــك األف ـر ُاد متع ــددة ،وموج ــودة ف ــي الواق ــع،
ألن اللف ــظ الع ــام -ه ــو كغي ــره م ــن ألف ــاظ ال ــدالالت
األصولي ــة -ج ــاء لتفسي ــر ألف ــاظ النص ــوص الش ــرعية،
وه ــو املعن ــى ُ
نفس ــه ال ــذي ج ــرى عل ــى ألس ــنة املناطقة في
استعمالهم للفظ الكلية بداللة الشمول املستغرق( )،
لك ــن م ــع ف ــارق ْ
حص ــره ف ــي التص ــور الذهن ــي املج ــرد ،إذ
ِ
ال ُيشت ــرط عنده ــم ف ــي اللف ــظ الكل ــي أو الع ــام أن يكون
ش ــامال ألف ـراد أو جزئيات متع ــددة( ،)2وال حتى أن يكون
ل ــه انع ــكاس ف ــي الواق ــع( ) ،ألن وظيف ــة املنط ــق تهذي ـ ُـب
َ ُ
الذه ــن لتنضب ــط حركت ــه خ ــالل انتقال ــه م ــن املعل ــوم
إل ــى املجه ــول ف ــي مج ــال التص ــور املج ــرد ،ال التوص ــل
إل ــى أح ــكام عملي ــة ضابط ــة للس ــلوك ف ــي الواق ــع .وه ــذا
الف ــارق امله ــم ه ــو بالتأكي ــد ٌ
مانع من اس ــتصحاب املعنى
املس ـ َ
ـتعمل عن ــد املناطق ــة لالس ــتفادة من ــه أو البن ــاء
علي ــه ف ــي دالل ــة الكلي ــة ف ــي القاع ــدة الفقهي ــة.
ّ
( ) عـ ّـرف اإلمــام الغزالــي الكلــي بقولــه ...« :والكلــي :هــو الــذي ال يمنــع
نفـ ُ
ـس تصــور معنــاه عــن وقــوع الشــركة فيــه .فــإن امتنــع ،امتنــع
بســبب خــارج عــن نفــس مفهومــه ومقت�شــى لفظــه ،كقولــك اإلنســان
والفــرس والش ــجر .وهــي أســماء األجنــاس واألنــواع واملعان ــي الكليــة
العامــة» ،الغزالــي ،معيــار العلــم فــي فــن املنطــق ،ص .45
( )2كلفــظ «الشــمس» هــو لفــظ عــام كلــي فــي املنطــق ،مثــل الرجــل
وامل ـرأة والبيــت والحجــر ...مــع أن هــذه األلفــاظ أفرادهــا متعــددة
ً
واقعــا ،بخــالف الشــمس فــال.
( ) فلفــظ العنقــاء مثــال ،هــو لفــظ عــام شــامل ألف ـراده متصــف
بالكليــة باعتبــاره ً
نوعــا ،تمامــا كألفــاظ الرجــل والفــرس والكتــاب...
مــع أن هــذه لهــا أفـراد (أو مصاديــق) فــي الواقــع ،بخــالف العنقــاء؛ فــال
مصــداق (أو مــا ُ
صدقــات) لهــا فــي الواقــع.

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

املطلب األول :داللة الكلية األصيلة:
اتفق ــت كلم ــة العلم ــاء أصوليي ــن وفقه ــاء لع ــدة ق ــرون
قب ــل الق ــرن الح ــادي عش ــر الهج ــري عل ــى أن القاع ــدة
ـات كثي ــرة راجع ــة إليه ــا
الكلي ــة ه ــي املس ــتوعبة لجزئي ـ ٍ
ً
وحكم ــا ،س ــواء كان ــت قاع ــدة أصولي ــة أو
انتم ـ ًـاء
ّ ً
فقهي ــة ،وه ــذا معن ــى ْ
كو ِنه ــا كلي ــة عنده ــم ،وه ــو املعن ــى
األصي ــل املتع ــا َرف علي ــه ،بغ ــض النظ ــر ع ــن صفة ذلك
ً
االست ــيعاب عم ــا إذا كان ش ــامال ش ــمول االس ــتغراق،
أو أن ــه است ــيعاب أكث ــري ال اط ـرادي .ولذل ــك فإنه ــم
ل ــم يختلف ــوا أب ـ ًـدا ف ــي أن ــه م ــا م ــن قاع ــدة فقهي ــة إال وه ــي
تنط ــوي عل ــى حك ـ ٍـم كل ــي ،فانطواؤه ــا عل ــى ه ــذا الحك ــم
الكل ــي يـنبن ــي عل ــى كونه ــا ه ــي ذاته ــا تتص ــف بالكلي ــة
ابت ـ ً
ـداء(.)4
وه ــذا أم ــر واض ـ ٌـح ومفه ــوم ،ب ــل ه ــو أم ـ ٌـر الزم ول ــواله مل ــا
ً
كان هن ــاك حاج ــة لصياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة أص ــال،
َ
ومل ــا كان له ــا فائ ــدة عملي ــة ف ــي االجتهاد الفقه ــي ،فما من
قاع ــدة إال وه ــي تش ــتمل عل ــى م ــا ال يتناه ــى م ــن املس ــائل
العملي ــة ،بع ـ ُ
ـض تل ــك املس ــائل راج ـ ٌـع إليه ــا بالفع ــل،
ً
باعتباره ــا ق ــد وقع ــت فع ــال ،وبعضه ــا اآلخ ــر راج ــع إليه ــا
بالق ــوة ،باعتباره ــا ل ــم تح ــدث بعد ولكنها قابل ــة للوقوع
ُ َّ
مسائل متوقعة
وستحدث في الواقع على أي حال ،فهي
ليس ــت َّ
متوهم ــة ،وعن ــد حدوثه ــا ف ــي واق ــع املكلفي ــن؛
س ــتكون القاع ــدة ش ــاملة له ــا ولحكمه ــا بالفع ــل .وه ــذا
م ــا يفس ــر الق ــو َل بأنه ــا مس ـ ُ
ـائل كثي ــرة المتناهي ــة ،فه ــي
ليس ــت قاص ــرة عل ــى م ــا عرفن ــاه منه ــا مم ــا وق ــع فع ــال،
َ
وه ــذا ب ــدوره يفس ــر كلي ــة القاع ــدة الفقهي ــة؛ وم ــن ث ــم
قد َرته ــا عل ــى است ــيعاب الف ــروع الكثي ــرة الالمتناهي ــة.
كلي ــة القاع ــدة خ ـ ُ
وال يق ــدح ف ــي ّ
ـروج بع ــض الف ــروع عنه ــا
ّ
باالستثناء منها ،فسواء كانت القاعدة الفقهية مطردة
مس ــتغرقة ل ــكل فروعه ــا ل ــم يط ـرأ عليه ــا أي اس ــتثناء ،أو
كان ــت أكث ــرية تط ـرأ عليه ــا بع ــض االس ــتثناءات؛ فه ــي ف ــي
كلتا الحالت ــين متصفة بالكلية ملجرد رجوع فروع كثيـرة
( )4فقــد ســبق أن تدارســنا هــذا اإلشــكال فــي املســألة الســابقة
وتجازنــاه باســتنتاج أن القاعــدة تتصــف بالكليــة وتتضمــن ً
حكمــا
ًّ
كليــا ،ال أنهــا هــي ذاتهــا حكـ ٌـم كلــي.
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إليه ــا .إذ ال ت ــالزم بي ــن صف ــة الكلي ــة وصف ــة االط ـراد( )،
ب ــل ق ــد تك ــون القاع ــدة أكث ــرية غي ــر مط ــردة ،وه ــي م ــع
ذل ــك كلية.
 دالل ــة الكلي ــة األصيل ــة عن ــد السابقي ــن م ــنالعلم ــاء املتأخري ــن :دالل ــة الكلي ــة به ــذا املعن ــى معل ــوم
ل ــم يك ــن في ــه إش ــكال أب ــدا عن ــد العلم ــاء السابقي ــن من
املتأخري ــن ،فق ــد ص ـ ّـرح ب ــه علم ــاء كث ــر منه ــم اإلم ــام
ّ
ّ
«...ألن األم ـ َـر الكل ـ َّـي إذا
الش ــاطبي ( 90ه ــ) ف ــي قول ــه:
ّ
ُّ ُ
ثب ــت كل ًّي ــا؛ فتخل ــف بع ــض الجزئي ــات ع ــن مقت�ش ــى
ّ
الكل ــي ال ُيخرج ــه ع ــن كون ــه ًّ
كلي ــا .وأيض ــا ف ــإن الغال ــب
األكث ــري معتب ــر ف ــي الش ــريعة اعتب ــار الع ــام القطع ــي؛
ألن املتخلفات الجزئية ال ي ــنتظم منها كلي يعارض هذا
الكل ــي الثاب ــت»(.)2
وقب ــل اإلم ــام الش ــاطبي كان اإلم ــام ش ــهاب الدي ــن
القراف ــي (684ه ــ) ق ــد ص ـ ّـرح بنس ــبة وص ــف الكلي ــة
لعم ــوم القواع ــد الفقهي ــة ف ــي مقدم ــة فروق ــه ،فق ــال:
«إن الش ــريعة املحمدي ــة اش ــتملت عل ــى أص ــول وف ــروع،
وأصوله ــا قس ــمان أحدهم ــا املس ــمى بأص ــول الفق ــه...
والقسم الثان ــي قواعد كلية فقهية جليلة كثي ــرة العدد
وحكم ــه،
عظيم ــة امل ــدد مش ــتملة عل ــى أس ـرار الش ــرع ِ
ل ــكل قاع ــدة م ــن الفروع في الش ــريعة م ــا ال يح�شى ،ولم
ُيذك ــر منه ــا �ش ــيء ف ــي أص ــول الفق ــه»( ).
وه ــذا أم ـ ٌـر جل ـ ّـي ال ج ــدال في ــه وال إش ــكال ،فالقاع ــدة
ً
ّ
إن ل ــم تك ــن كلي ــة؛ فس ــيتعذر تخري ـ ُـج تل ــك الجزئي ــات
الالمتناهي ــة عليه ــا .ولذل ــك ال نج ــد ل ــدى كب ــار العلم ــاء
التـ ـز ًاما مط ـ ً
ـردا ْ
بقي ـ ِـد أي ن ــوع م ــن أن ــواع القواع ــد
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( ) فصفــة االط ـراد تتحقــق فــي بعــض القواعــد الت ــي لــم تط ـرأ عليهــا
اســتثناءات ،وال تتحقق في البعض اآلخر الت ــي طالتها االســتثناءات،
فكانــت أكث ــرية غي ــر مطــردة ،وهــي مــع ذلــك كليــة.
( )2الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة ،ج ،2ص. 64
( ) كمــا صـ ّـرح بصفــة الكليــة فــي القاعــدة الفقهيــة -فــي ســياق تنويهــه
بمكانــة القواعــد وفضلهــا علــى الفقيــه -فقال...»:ومــن جعــل ُيخـ ّـرج
الفــروع باملناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة ،تناقضــت عليــه
الفــروع واختلفــت ،وت ـزلزلت خواطــره فيهــا واضطربــت ،وضاقــت
نفســه لذلــك وقنطــت ،واحتــاج إلــى حفــظ الجزئيــات الت ــي ال تتناهــى،
وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها» ،القرافي ،الفروق،
ج ،ص .
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الفقهي ــة( )4دون غي ــره بوص ــف الكلي ــة ،س ــواء كان ــت
كب ــرى أو مندرج ــة أو مس ــتقلة ،ب ــل ه ــم يحرص ــون عل ــى
وص ــف القواع ــد غي ــر الكب ــرى أيض ــا بأنه ــا ّ
كلي ــة ،بم ــن
فيه ــم أصح ــاب كتب «األش ــباه والنظائر» الت ــي نضجت
فيه ــا القواع ــد الفقهي ــة وه ــي م ــن أه ــم مراجعه ــا.
فاإلم ــام اب ــن الس ــبكي ( ه ــ) بع ــد أن ع ـ ّـرف القاع ــدة
بأنه ــا «األم ــر الكل ــي ال ــذي ي ــنطبق علي ــه جزئي ــات كثي ــرة
يفه ــم أحكامه ــا منه ــا» ق ــال فيه ــا« :ومنه ــا م ــا ال يخت ــص
بب ــاب كقولن ــا :اليقي ــن ال ي ــرفع بالش ــك ،ومنه ــا م ــا
يخت ــص ،كقولن ــا :كل كف ــارة س ـ ُـببها معصي ــة فه ــي عل ــى
الف ــور ،والغال ــب فيم ــا اخت ــص بب ــاب وقص ــد ب ــه نظ ــم
ً
ص ــور متش ــابهة أن ُيس ــمى ضابط ــا»( ،)5فل ــم يف ــرق بي ــن
القواعد الكبـرى التـي ّ
عبـر عنها بـ«ما ال يختص بباب»،
والضواب ــط الت ــي ّ
عب ــر عنه ــا بـ ـ «م ــا يخت ــص ب ــاب»؛ فه ــي
عن ــده كله ــا أم ــور كلي ــة ي ــنطبق عليه ــا جزئي ــات كثي ــرة.
وذلك ألن هذه األمور الكلية تختلف فيما بي ــنها في ْ
قدر
س ــعتها للف ــروع ،ال ف ــي اتصافه ــا بالكلي ــة الت ــي ه ــي وصف
ً
ً
تفريعا من الثان ــية
جميعا ،فاألولى أوسع
مشت ــرك بي ــنها
وتنطب ــق عل ــى فروع أكث ــر ،ولكنها كلها كلي ــة ،فليس منها
م ــا ي ــنطبق عل ــى ف ــرع واح ــد أو حت ــى عل ــى ف ــروع قليل ــة؛
لتفق ــد وص ــف الكلي ــة.
واإلم ــام الس ــيوطي ( 9ه ــ) جع ــل قس ـ ًـما كام ــال م ــن
كتاب ــه الشهي ــر «األش ــباه والنظائ ــر» تح ــت عن ــوان
«الكت ــاب الثان ــي :ف ــي قواع ــد كلي ــة يتخ ــرج عليه ــا م ــا ال
ي ــنحصر م ــن الص ــور الجزئية»( ،)6م ــع أن هذه القواعد
الت ــي عرضه ــا ليس ــت م ــن الخم ــس الكب ــرى ،ب ــل ه ــي
أضي ــق منه ــا است ـ ً
ـيعابا للجزئي ــات ،وق ــد ذك ــر أربعي ــن
قاع ــدة ،منه ــا« :االجته ــاد ال ُينقض باالجته ــاد» ،و«التابع
تاب ــع» ،و«تصرف اإلم ــام منوط باملصلحة» ،و«الحدود
تس ــقط بالش ــبهات» ،و«الخ ـراج بالضم ــان» ،و«ال
ي ــنسب للس ــاكت ق ــول» ،و«م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه» ...ولي ــس بي ــن ه ــذه القواع ــد
قاع ــدة واح ــدة كب ــرى ،ب ــل بعضه ــا مندرج ــة ف ــي قاع ــدة
( )4وهــي« :القواعــد الفقهيــة الكب ــرى» و»القواعــد الفقهيــة
املندرجــة» والقواعــد الفقهيــة املســتقلة».
( )5ابن السبكي ،األشباه والنظائر ،ص .
( )6السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 0
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كب ــرى ،وبعضه ــا مس ــتقلة.
قس ــم َ
واإلم ــام اب ــن نجي ــم ّ
كتاب ــه إلى س ــبعة فن ــون ،أفرد
الف ــن األول منه ــا مل ــا س ــماه بـ ـ «القواع ــد الكلي ــة» ،أورد
فيه كل القواعد الكب ــرى( ) منها وغي ــر الكبـرى( ،)2حيث
أطلق وصف الكلية على كل هذه القواعد بال استثناء.
ثم قال في بداية النوع الثان ــي من هذا الفن األول -قبل
أن يشرع في بسط القواعد غي ــر الكب ــرى« -واآلن نشرع
ف ــي الن ــوع الثان ــي م ــن القواع ــد ف ــي قواع ــد كلي ــة يتخ ــرج
عليه ــا ما ال ي ــنحصر من الص ــور الجزئية»( ).
والش ــيخ عل ــي حي ــدر(- )4م ــن العلم ــاء العثمانـيي ــن
املشرفيـن على مجلة األحكام العدلية وأشهر ّ
شراحها-
أك ــد ه ــذا املعن ــى َ
نفس ــه وبن ــى علي ــه َ
كالم ــه ف ــي ش ــرحه
للمجل ــة ،فق ــال« :وال ش ــك أن اإلحاط ــة بجميع الفتاوى
الت ــي أفت ــى به ــا علم ــاء الس ــادة الحنفي ــة ف ــي العص ــور
املاضي ــة عسي ــر للغاي ــة ،وله ــذا جم ــع اب ــن نجي ــم رحم ــه
هللا تعال ــى كثيـ ـرا م ــن القواعد الفقهية واملس ــائل الكلية
املن ــدرج تحته ــا ف ــروع الفق ــه ،ففت ــح بذل ــك باب ــا يس ــهل
التوص ــل من ــه إل ــى اإلحاط ــة باملس ــائل»( ،)5حي ــث وص ــف
تل ــك املس ــائل -الت ــي هي ف ــي املجلة ضوابط فقهي ــة -بأنها
كلي ــة من ــدرج تحته ــا ف ــروع الفق ــه؛ بم ــا يعن ــي أن معي ــار
الكلي ــة عن ــده ه ــو ان ــدراج الف ــروع ف ــي تلك املس ــائل الت ــي
ه ــي مع ــان أو مفاهي ــم جامع ــة له ــا ،ال أنه ــا مط ــردة أو
أكثـرية.
وقد كان ُ
كالم الش ــيخ مح ــمد خالد األتا�ش ــي -من شراح
املجل ــة املشهوري ــن أيض ــا -أوض ــح في بيان دالل ــة الكلية،
حي ــث ص ــرح ف ــي مقدم ــة ش ــرحه للمجل ــة بالق ــول...« :أن
املحققي ــن م ــن الفقه ــاء ق ــد أرجع ــوا املس ــائل الفقهي ــة
( ) وهــي عنــده« :ال ثــواب إال بالن ــية»« ،األمــور بمقاصدهــا»،
«اليقي ــن ال ي ــزول بالشــك» ،املشــقة تجلــب التـيسي ــر»« ،الضــرر
ي ـزال»« ،العــادة محكمــة» ،ابــن نجيــم ،األشــباه والنظائــر ،ص .
ُ
( )2وهــي الت ــي اصطلــح عليهــا فيمــا بعــد باســم «القواعــد املندرجــة،
أو القواعــد الصغــرى» ،و»القواعــد املســتقلة ،أو غي ــر الصغــرى».
( ) ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.89
( )4وهــو كمــا جــاء فــي غــالف املجلــة« :الرئيــس األول ملحكمــة التميي ــز
وأمي ــن الفت ــيا ووزي ــر العدليــة فــي الدولــة العثمان ــية ومــدرس مجلــة
األحــكام العدليــة بمدرســة الحقــوق باإلســتانة».
( )5حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،ج  ،ص. 0

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

إل ــى قواع ــد كلية كل منها ضابط وجامع ملس ــائل كثي ــرة،
وتلك القواعد مس ــلمة معتب ــرة في الكتب الفقهية ،ألن
مدل ــول قضاياه ــا يص ــدق بال ت ــردد ...لكن ربم ــا يعارض
بع ــض ف ــروع تل ــك القواع ــد أث ــر أو ض ــرورة أو قي ـ ٌـد أو
ُ
عل ــة مؤث ــرة تخرجه ــا عن االط ـراد؛ فتكون مس ــتثناة من
تل ــك القاع ــدة»( .)6فاالس ــتثناء الذي يط ـرأ على القاعدة
ُيخرجها عن االطراد ال عن الكلية ،بحيث تكون قاعدة
فقهي ــة أكث ــرية ال مط ــردة دون أن ي ــنال ذل ــك من كليتها.
-2دالل ــة الكلي ــة األصيل ــة عن ــد املعاصري ــن :كذل ــك
كان الحال مع أكث ــر املؤلفي ــن والباحثي ــن املعاصري ــن،
فالش ــيخ مصطف ــى الزرق ــا قال في وصف ــه لقواعد مجلة
األح ــكام العدلي ــة« :أم ــا قواع ــد املجل ــة فكله ــا قواع ــد
كلي ــة ذات صياغ ــة تش ــريعية فن ــية»( ) .وق ــال ف ــي موضع
ُ
آخ ــر بع ــده« :وبم ــا أن ه ــذه القواع ــد الكلية ق ــد أدخلت
ف ــي صل ــب املجل ــة ُ
وجعل ــت ج ـ ً
ـزءا منه ــا؛ ُعن ــي جمي ـ ُـع
ش ـ ّـراح املجل ــة بش ــرحها ش ــروحا متفاوت ــة ف ــي اإلس ــهاب
واالقتض ــاب ...ف ــإن دراس ــة ه ــذه القواع ــد الكلي ــة
وإيضاحها ،مما ُيعطي الدار َ
س ملكة فقهية عاجلة»(.)8
ومعل ــوم أن قواع ــد املجل ــة مختلط ــة ليس ــت م ــن ن ــوع
واح ــد ،فبعضه ــا كب ــرى مث ــل« :األم ــور بمقاصده ــا»،
و«اليقي ــن ال ي ــزول بالش ــك» ،و«الض ــرر يـ ـزال»(،)9
وبعضه ــا مندرج ــة مث ــل« :العب ــرة ف ــي العق ــود للمقاص ــد
واملعان ــي ال لأللف ــاظ واملبان ــي» ،و«األص ــل بق ــاء م ــا كان
عل ــى م ــا كان» ،و«الض ــرورات تبي ــح املحظ ــورات»(،) 0
ومنه ــا قواع ــد مس ــتقلة مثل« :إذا بط ــل األصل ُيصار إلى
الب ــدل» ،و«التص ــرف عل ــى الرعي ــة من ــوط باملصلح ــة»
و«الغ ــرم بالغنم»( ).
والش ــيخ مح ــمد صدق ــي البورن ــو س ـ ّـمى كتاب ــه «الوجي ــز
ف ــي إيض ــاح قواع ــد الفق ــه الكلي ــة» ،فوص ــف في ــه
( )6األتا�شي ،مـحمد خالد ،شرح املجلة ،ج  ،ص. 0
( ) الزرقا ،القواعد الفقهية ،ص .4
( )8الزرقا ،القواعد الفقهية ،ص.44
( )9انظــر علــى التوالــي :الزرقــا ،القواعــد الفقهيــة ،ص  ،4ص، 9
ص. 9
( ) 0انظــر علــى التوالــي :الزرقــا ،القواعــد الفقهيــة ،ص ،55ص ،8
ص. 85
( ) انظــر علــى التوالــي :الزرقــا ،القواعــد الفقهيــة ،ص ،28
ص ، 09ص .4

100

مجلة بحوث الشريعة

القواع ــد كله ــا بالكلي ــة ف ــي العن ــوان نفس ــه ،وكتاب ــه
ش ــامل ملختل ــف أن ــواع القواع ــد الفقهي ــة الكب ــرى منه ــا
َ
َ
ً
وقيوداّ ...
وكرر
قواعد وضوابط
واملندرجة واملس ــتقلة،
عب ــارة «القواعد الفقهي ــة الكلية» في مقدمة أول طبعة
َ
ـتصحابه لدالل ــة
للكت ــاب أرب ــع م ـرات( ) ،بم ــا يفي ــد اس ـ
الكلي ــة ف ــي كل القواع ــد الفقهية ،وه ــو الصحيح املعتاد
ف ــي دالل ــة لف ــظ الكلي ــة.
املطل ــب الثان ــي :منش ــأ انح ــراف دالل ــة كلي ــة القاعدة
الفقهية:
ّ
َّ
ً
معلوم ــا ب ــل مس ــل ًما ل ــدى
لق ــد ظ ـ ّـل معن ــى الكلي ــة ه ــذا
جمي ــع املشتغلي ــن بالقواع ــد الفقهي ــة ،إل ــى أن ج ــاء
اإلم ــام الحم ــوي الحنف ــي ( 098ه ــ) ف ــي الق ــرن الح ــادي
َ
عش ــر الهج ــري؛ فنف ــى ع ــن القاع ــدة الفقهي ــة صف ــة
الكلي ــة ،ف ــي تعريف ــه له ــا -ف ــي ش ــرحه الشهي ــر ألش ــباه ابن
ّ
ٌ
«حكم أكث ــري ال كلي ،ي ــنطبق على أكث ــر
نجيم( -)2بأنها
ُ
أحكامه ــا من ــه»( ).
جزئيات ــه ُلتع ــرف
ً
منعرج ــا
وبقول ــه ه ــذا كان اإلم ــام الحم ــوي ق ــد أح ــدث
ح ـ َّـادا ف ــي فه ــم دالل ــة «الكلي ــة» ف ــي عالقته ــا بالقاع ــدة
الفقهية ،خصوصا وأنه ُ
شارح أشباه ابن نجيم الحنفي
املرج ــع األه ــم للقواع ــد الفقهي ــة عن ــد الحنفي ــة .ونظ ـ ًـرا
لتأخ ــره ف ــي الزم ــن ال ــذي ع ـ ّـز في ــه العلم ــاء املحقق ــون؛
ف ــإن ّ
املدون ــين املشتغلي ــن بالقواع ــد الفقهي ــة من بعده
م ــن الحنفي ــة وم ــن غي ــرهم -ل ــم يعمل ــوا عل ــى مراجعت ــهف ــي ه ــذا االنح ـراف ال ــذي أحدث ــه ،ب ــل ساي ــروه ف ــي فهم ــه
ه ــذا إل ــى ح ـ ّـد التكل ــف؛ بم ــا ش ــق ص ــف االتج ــاه الواحد
ف ــي ماهي ــة دالل ــة «الكلي ــة»ّ ،
ْ
وأدى إل ــى ظه ــور
اتجاهي ــن
اثن ــينُ :
أحدهم ــا يق ــول إن القواع ــد الفقهي ــة ّ
كلي ــة،
والثان ــي يق ــول إنه ــا أكث ــرية ،بع ــد أن كان الحدي ــث قب ــل
ّ
ذل ــك منحص ـ ًـرا ف ــي س ــؤالّ :
أي القواعد الفقهي ــة مطردة
ل ــم تط ـرأ عليه ــا اس ــتثناءات؛ لنعم ــل به ــا باط ـراد ب ــال
احتـ ـراز من جزئيات تختلف عن حكمها؟ ّ
وأيها أكث ــرية
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( ) البورنو ،الوجيـز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،ص .8 ،
( )2الــذي وصفــه محقــق مجمــوع العالئــي بقولــه« :وهــو شــرح
متــداول مشــهور بي ــن العلمــاء ملــا فيــه مــن الدقــة والتحقيــق»،
مقدمــة املحقــق ،ص.8
( ) الحموي ،غمز عيون البصائرـ ،ج  ،ص .5
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تختلف عن حكمها ُ
بعض املس ــائل الفقهية املس ــتثناة؛
ُ
لننتب ــه إليه ــا وال نج ــري عليه ــا حك ـ َـم القاعدة؟ م ــع اتفاق
ّ
الجمي ــع وقتئ ــذ عل ــى ّأن القاعدة في كلتا الحالت ــين كلية.
 مظاه ــر ه ــذا االنح ــراف عن ــد بع ــض املعاصري ــن:لق ــد كان له ــذا االنح ـراف ف ــي الفه ــم الذي أحدث ــه اإلمام
الحم ــوي أث ــر كبي ــر امت ــد إل ــى عصرن ــا ه ــذا؛ فظه ــر
ًّ
جلي ــا عن ــد بع ــض املشتغلي ــن بعل ــم القواع ــد الفقهي ــة
س ــواء م ــن محقق ــي مخطوط ــات القواع ــد الفقهية ،أوّ
املصنفي ــن له ــا ابت ـ ً
ـداء -بعضه ــم ف ــي تعريفه ــم للقاع ــدة
الفقهي ــة نفس ــها ،وبعضه ــم ف ــي بيانه ــم وش ــرحهم له ــا،
وأكث ــر ه ــؤالء م ــن مد ّر�ش ــي عل ــم القواع ــد الفقهي ــة ف ــي
كلي ــات العل ــوم الش ــرعية.
أ -مظاه ــره ف ــي صياغ ــة تعري ــف القواع ــد الفقهي ــة:
يظه ــر أث ــر ه ــذا االنح ـراف -ف ــي فه ــم دالل ــة الكلي ــة
املت ــرتب على تفسي ــر الحموي لها -لدى بعض الش ــيوخ
ّ
املعاصري ــن ،وه ــم قل ــة مقارن ــة بغي ــرهم ،منه ــم الش ــيخ
أحم ــد ب ــن عبد هللا بن حميد -محقق كتاب «القواعد»
لإلم ــام ّ
املق ــري املالك ــي -ال ــذي ع ـ ّـرف القاع ــدة الفقهي ــة
بأنها «حكم أغلبي ُيتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية
مباش ــرة»( ،)4فوق ــع ف ــي إش ـ ْ
ـكالين اثن ــين:
أولهم ــا أن ــه حص ــر ماهي ــة القاع ــدة الفقهي ــة ف ــي كونه ــا
ً
حكم ــا؛ فوق ــع فيم ــا وقع في ــه اإلمام ــان التفتازان ــي وابن
نجي ــم ف ــي تعريفهم ــا الحاص ــر ملاهي ــة القاع ــدة ف ــي الجزء
ّ
م ــن كله ــا ،ال ــذي ّبين ــاه ف ــي اإلش ــكال الس ــابق(.)5
َ
وثان ــيهما أن ــه أخل ــى تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة م ــن
ً
مطلق ــا ،فل ــم ُيش ــر إليه ــا ال باعتباره ــا
دالل ــة الكلي ــة
ً
وصف ــا للقاع ــدة ذاته ــا الت ــي ه ــي موض ــوع التعري ــف ،وال

باعتباره ــا وصف ــا لحك ــم القاع ــدة ال ــذي ه ــو رك ــن م ــن
أركان املوض ــوع املع ـ َّـرف ،وه ــذه زل ــة أف ــدح من س ــابقتها.
ول ــو أن ــه قال« :حكم كلي أغلب ــي»...؛ لتفادى هذا الخلل

(ّ )4
املقري ،القواعد ،ج  ،ص . 0
( )5ولــو أنــه وافــق اإلمــام ّ
املقــري الــذي انتصــب لتحقيــق قواعــده
لســلم مــن هــذا اإلشــكال ،فقــد عرفهــا املقــري بأنهــا «كل كلــي هــو
أخــص مــن األصــول وســائر املعان ــي العقليــة العامــة ،وأعــم مــن
العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة»ّ ،
املقــري ،القواعــد،
ج  ،ص.2 2

محمد الحاج سالم

الثان ــي دون األول كالتفتازان ــي واب ــن نجي ــم .ول ــو أن ــه
«كل ّكل ــيّ »...
ق ــالٌّ :
كاملق ــري ،أو «األم ــر الكل ــي »...كاب ــن
ّ
الس ــبكي؛ لس ــلم م ــن كلت ــا الزلت ــين.
ويظه ــر ه ــذا الخل ــل نفس ــه عن ــد الش ــيخ م ــحمد صال ــح
مو�ش ــى حسي ــن ش ــارح منظوم ــة الفرائ ــد البهي ــة للش ــيخ
أبي بكر األهدل ( 0 5هـ) في تعريفه للقاعدة الفقهية
عن ــد الفقه ــاء -بع ــد عرض ــه لتعري ــف القاع ــدة عن ــد
ٌ
«حكم أكثـري يـنطبق على
النحوييـن واألصولييـن -بأنها
( )
أكث ــر جزئيات ــه لتع ــرف أحكامه ــا من ــه»  .وه ــو تعري ــف
ّ
الحم ــوي نفس ــه ب ــدون عب ــارة «ال كل ــي»؛ فيك ــون بذل ــك
ق ــد وق ــع فيم ــا وق ــع في ــه الش ــيخ أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن
َ
حمي ــد ف ــي أنه أخلى تعريف القاع ــدة الفقهية من داللة
الكلي ــة ،ول ــم يش ــر إليه ــا ال باعتبا ه ــا ً
وصف ــا للقاع ــدة
ر
ذاته ــا ،وال باعتبا ه ــا ً
وصف ــا لحك ــم القاع ــدة أيض ــا.
ر
كم ــا يظه ــر ه ــذا الخل ــل أيض ــا عن ــد الش ــيخ عب ــد العزي ــز
الحويط ــان ف ــي تعريف ــه للقاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا «حك ــم
ش ــرعي ف ــي قضي ــة أغلبي ــة يتع ــرف منه ــا أح ــكام م ــا دخ ــل
تحتها»( ،)2حيث وقع فيما وقع فيه س ــابقاه من تعريف
القاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا حك ـ ٌـم ،والحك ـ ُـم ج ــزء م ــن كل
ووصفه ــا باألغلبي ــة ُم ً
َ
عرض ــا ع ــن وص ــف
القاع ــدة،
الكلي ــة ،ول ــو ق ــال« :قضي ــة أغلبي ــة فيه ــا حك ـ ٌـم ش ــرعي»؛
لس ــلم م ــن الزل ــة األول ــى دون الثان ــية ،ولو ق ــال« :قضية
كلي ــة فيه ــا حك ــم ش ــرعي كل ــي»؛ لس ــلم م ــن كلت ــا الزلت ــين.
لك ــن يب ــدو مجددا أن أث ــر م ــا أحدثه اإلم ــام الحموي في
نف ــي الكلي ــة ع ــن القاع ــدة الفقهي ــة كان ح ـ ًّـادا؛ فطال ــه
كم ــا ط ــال كثيـري ــن غي ـ َـره م ــن الفقه ــاء املعاصري ــن.
ْ
اتجاهين في التعريفات:
ب -مظاهره في افتـراض وجود
الظاه ــر أن ه ــذا الخل ــط بي ــن دالل ــة «الكلي ــة» ودالل ــة
«االط ـراد» ال ــذي ت ــرتب عل ــى تحري ــف دالل ــة الكلية ،قد
انطب ــع ف ــي أذه ــان بع ــض ّ
الكت ــاب املعاصري ــن حت ــى أنه ــم
تص ــوروا وج ـ َ
ْ
ْ
مختلفين في تعري ــف القواعد
اتجاهي ــن
ـود
الفقهي ــة ،فانتق ــدوا غي ـ َـرهم بن ـ ًـاء عل ــى تصوره ــم له ــذا
( ) حسي ــن مو�شــى ،شــرح الفرائــد البهيــة فــي نظــم القواعــد الفقهيــة،
ص.8
( )2الحويطــان ،عبــد العزي ــز ،طريــق اإلســالم ،موقــع إلكتـرون ــي:
ar.islamway.net/article

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

املعي ــار املفت ــرض لديه ــم ه ــم ،ال ل ــدى غي ــرهم الذي ــن
انتقدوه ــم.
ِم ــن ذل ــك م ــا أورده الش ــيخ إبـ ـراهيم الحري ــري ف ــي قول ــه:
ْ
اتجاهي ــن»،
«فق ــد اتج ــه الفقه ــاء ف ــي تعري ــف القاع ــدة
ْ
اإلمامي ــن ابن الس ــبكي والحم ــوي على
ث ــم س ــاق تعريف ـ ْـي
التوال ــي ،ث ــم ق ــال« :وبع ــد التحقي ــق ال نج ــد فارق ــا بي ــن
ْ
ُ
االتجاهي ــن .فاالتج ــاه األول ال ــذي ي ــرى
أصحاب ــه أن
َ
انطباق
القاع ــدة ه ــي أم ــر كل ــي لم ي ــريدوا من كلمة كل ــي
ٌ
القاع ــدة عل ــى جمي ــع األفراد بحيث ال يخ ــرج فرد ،وإنما
أرادوا ب ــه القواع ــد الكلي ــة الت ــي ل ــم تدخ ــل قاع ــدة منه ــا
تح ــت قاع ــدة أخ ــرى وإن خ ــرج منه ــا بع ـ ُ
ـض األف ـراد،
فالكلي ــة هن ــا تعن ــي األغلبي ــة واألكث ــرية ،) (»...ث ــم أح ــال
إل ــى كت ــاب غم ــز عي ــون البصائ ــر للحم ــوي.
ّ
فق ــد ص ـ ّـرح بوجود هذي ــن االتجاهي ــن مس ـ ِـل ًما بم ــا قرره
كل م ــن اب ــن الس ــبكي والحم ــوي رغ ــم م ــا بي ــنهما م ــن
اخت ــالف واض ــح ،دون أن يكل ــف َ
نفس ــه عن ــاء التأمل في
أهمية قيد «الكلية الذي نص عليه اإلمام ابن السبكي
ُّ
وكل م ــن ج ــاء بع ــده م ــن الفقه ــاء بم ــن فيه ــم التفتازان ــي
واب ــن نجي ــم ،ول ــم يص ــرح بنفيه غي ــر الحم ــوي! بل ولجأ
ً
ـف ملصطل ــح الكلي ــة
إل ــى التكل ــف ف ــي إعط ــاء معن ــى مختل ـ ٍ
غي ـ ِـر املعنى الذي استصحبه العلماء لعدة قرون ،وإال
فمت ــى كان ــت الكلي ــة تعن ــي األغلبي ــة أو األكث ــرية! وعل ــى
افتـ ـراض صح ــة ه ــذا املعن ــى الجدي ــد؛ فس ــتكون كل
القواع ــد املط ــردة ليس ــت كلي ــة ،س ــواء كان ــت فقهي ــة أو
أصولي ــة أو نحوي ــة أو عقلي ــة أو حت ــى طبيعي ــة ،والح ــال
أن تعريف ــات أه ــل العل ــم م ــن ه ــؤالء جميع ــا تضمن ــت
قي ــد الكلية.
ذل ــك فض ــال ع ــن أن ْ
وصف ــه للقواعد الكلية بأنها «الت ــي
ل ــم تدخ ــل قاع ــدة منه ــا تح ــت قاع ــدة أخرى» ،ه ــو كالم
غري ــب ال نج ــده إال عن ــد اإلم ــام الحم ــوي أيض ــا( ،)4فق ــد
نقل ــه عن ــه بحرف ــه ،وإذا ُع ــرف الس ــبب؛ بط ــل العجب.
ومن ذلك ّأن الشيخ مـحمد صدقي البورنو في موسوعته
ِ
ْ
للقواع ــد الفقهي ــة أورد نوعي ــن م ــن تعريف ــات القواع ــد
( ) الحريـري ،املدخل إلى القواعد الفقهية الكلية ،ص.9
( )4الحموي ،غمز عيون البصائر ،ج  ،ص .5
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ْ
ْ
مختلفي ــن ل ــكل
اتجاهي ــن
يوه ــم بوج ــود
الفقهي ــة ،بم ــا ِ
منهم ــا فري ـ ٌـق داع ـ ٌـم ل ــه م ــن العلم ــاء ،فق ــال« :وأم ــا معن ــى
القاع ــدة في االصط ــالح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في
تعريفه ــا بن ـ ًـاء عل ــى اختالفهم في مفهومه ــا هل هي قضية
ّ
كل ّي ــة أو قضي ــة أغلبي ــة؟ فم ــن نظ ــر إل ــى أن القاعدة هي
قضي ــة ّكلي ــة ّ
عرفه ــا بم ــا ي ــدل عل ــى ذل ــك .) (»...ث ــم س ــاق
أح ــد عش ــر ً
تعريف ــا -بعضه ــا لعلم ــاء متأخري ــن وبعضه ــا
اآلخر ملعاصريـن -كلها جاء فيها ُ
قيد «الكلية» في وصف
القاعدة الفقهية ولم َي ْخ ُل منه ٌّ
أي منها ،ليـنتقل بعدها
إل ــى ع ـ ْـرض الفري ــق الثان ــي ،ولكن ــه ل ــم يورد غي ــر تعريف
واح ــد ه ــو تعري ــف اإلمام الحموي نفس ــه ،فقال« :ومن
نظ ــر إل ــى أن القاع ــدة الفقهي ــة قضي ــة أغلبي ــة نظ ـ ًـرا مل ــا
ّ
ٌ
ُيس ــتثنى منه ــا؛ ّ
«حكم أكث ــري ال كلي ي ــنطبق
عرفه ــا بأنها
عل ــى أكث ــر جزئيات ــه لتع ــرف أحكامه ــا من ــه»( ،)2حي ــث
ً
اتجاه ــا قائم ــا
جع ــل ِم ــن رأي اإلم ــام الحم ــوي بمف ــرده
بذات ــه ف ــي دالل ــة مصطل ــح «الكلي ــة» ،وكأن ــه فري ــق كبي ــر
م ــن العلم ــاء ،والح ــال أن ــه ال يع ــدو أن يك ــون رأي فقي ــه
َّ
ّ
ـاق كان قبل ــه مطبق ــا
واح ــد ش ــذ ع ــن أم ـ ٍـر مس ــلم واتف ـ ٍ
عل ــى لزوم «الكلية» الت ــي يق ــوم عليها مفهوم التقعيد في
صياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة وفي س ــائر العلوم الش ــرعية
منه ــا والعقلي ــة ،وال ي ــنفك عنه ــا وص ــف الكلي ــة ً
مطلق ــا،
وإنم ــا ق ــد ي ــنفك عنها فعال هو وص ــف االطراد الذي قد
يتحق ــق ف ــي القاع ــدة وق ــد يتخل ــف عنها.
ومع ذلك فقد كان الشيخ م ــحمد صدقي البورنو ُ
نفسه
مستش ـ ً
ـعرا بوج ــود ه ــذا الخل ــل ،بدلي ــل أن ــه س ــرعان
م ــا اس ــتدرك ليع ــود إل ــى اعتب ــار معي ــار االط ـراد ،فق ــال:
« ...ولك ـ ّـن العلم ــاء م ــع ذل ــك قال ــواّ :إن ه ــذا االس ــتثناء
وع ــدم االط ـراد ال ي ــنقض كلي ــة تل ــك القواع ــد وال يقدح
ف ــي عمومه ــا»( ) .بم ــا يعن ــي ّأن وص ــف الكلي ــة متحق ــق
ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ف ــي كل األح ــوال ،وم ــا ق ــد يتخل ــف
ح ــال وج ــود االس ــتثناءات هو وصف االط ـراد ،ليحضر
مقام ــه وص ــف األكث ــرية ،وكال ْ
هذي ــن الوصفي ــن ال
ي ــنافيان وصف الكلية بحال .وقد س ــار هو ُ
نفس ــه على
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( ) البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية ،ج  ،ص.20
( )2البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية ،ج  ،ص.22
( ) البورنــو ،الوجي ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،ص ، 6وأكــد
كالمــه بعــد ذلــك فــي كتابــه «موســوعة القواعــد الفقهيــة» ،ج  ،ص
.2 ،22
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ه ــذا املن ــوال ف ــي ْ
كتابي ــه( )4بداي ــة م ــن تعريف ــه للقاع ــدة
الفقهي ــة إل ــى س ــائر تقس ــيماته النظري ــة وتطبيقات ــه
الفقهي ــة العملي ــة .حي ــث إن ــه رج ــع إل ــى الص ــواب وبن ــى
حس ــب ل ــه ،لكن م ــا كان علي ــه أن ّ
علي ــه ،وه ــذا ُي َ
يتمحل
ف ــي تص ــور وج ــود ْ
نوعي ــن م ــن التعريف ــات ،والح ــال أن ــه
مدرك للمعنى الصحيح األوحد الذي اختاره هو وس ــار
علي ــه عملي ــا.
وم ــن ذل ــك ً
أيض ــا ق ــول الش ــيخ إس ــماعيل عب ــد عب ــاس:
«اختل ــف العلم ــاء ف ــي كلي ــة القاع ــدة أو أغلبيته ــا ،فم ــن
نظ ــر إل ــى القاع ــدة باعتب ــار وج ــود االس ــتثناءات فيه ــا
ق ــال :إن القاع ــدة الفقهي ــة أغلبي ــة ،وم ــن نظ ــر إل ــى أن
االستثناءات ال تؤث ــر في كليتها ،قال :هي كلية»( .)5حيث
َ
بن ــى قول ــه بوج ــود اخت ــالف بي ــن هذي ــن الفريقي ــن عل ــى
أس ــاس دالل ــة القاع ــدة ه ــل ه ــي كلي ــة أم أغلبي ــة ،وه ــو
الخط ــأ ُ
نفس ــه ال ــذي بن ــى عليه الش ــيخ البورنو تقس ـ َ
ـيمه
مج ــاراة من ــه ل ـرأي الحم ــوي ،ولك ــن الش ــيخ البورن ــو
ّ
َ
املعتم ــدة،
اس ــتدرك وع ــاد ليذك ــر بالدالل ــة الصحيح ــة
بخ ــالف الش ــيخ إس ــماعيل عب ــد عب ــاس؛ فل ــم يفع ــل
ذل ــك.
ب ــل إن ِم ــن الباحثي ــن املعاصري ــن َم ــن عم ــد إل ــى ع ــرض
تعريفي ابن الس ــبكي والحموي ً
ً
ْ
جامعا بي ــنهما على
تباعا
أنهما أفادا املعنى َ
نفسه ،ملجرد أنهما اشت ــركا في وصف
األكث ــرية ،والح ــال أن تعري ــف الحم ــوي ج ــاء لي ــنقض
صف ــة الكلي ــة الت ــي ص ـ ّـدر به ــا اب ــن الس ــبكي تعريف ــه،
ً
متجاهال التعارض الذي وقع فيه الثان ــي بسبب خلطه
ً
بي ــن داللت ــي الكلي ــة واالط ـراد أو غاف ــال عنه(.)6
وال يخف ــى م ــا ف ــي مث ــل ه ــذا التوج ــه م ــن تكل ــف وتصن ــع
ف ــي الجم ــع بي ــن رأيي ــن متعار ْ
ضي ــن ،كان الواجب يق�شي
بإظه ــار ال ـرأي الصحيح منهما ودعمه وتأييده ،وهو هنا
رأي اإلم ــام اب ــن الس ــبكي ،ال اختالق مصالحة بي ــنهما في
مح ـ ّـل ال يحتم ــل الجم ــع والتوفي ــق ،وكأن األم ــر ال يعدو
( )4وهمــا :الوجي ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،وموســوعة
القواعــد الفقهيــة.
( )5عبــد عبــاس ،موقــع إلكتـرون ــيwww.alukah.net/sharia :
تاريــخ اإلضافــة.2020/04/ 4 :
( )6انظــر :حمــاد ،القواعــد الشــرعية وعالقتهــا بفقــه املصالــح،
ص ،56الحري ــري ،املدخــل إلــى القواعــد الفقهيــة الكليــة ،ص.9

محمد الحاج سالم

أن يك ــون خالف ــا س ــلوكيا بي ــن شـخصي ــن م ــن ع ــوام
َ
اإلصالح بي ــنهما فيه بالتـ ـرا�شي ،ولو
املسلمي ــن يقت�شي
َ( )
اقت�ش ــى األم ــر املجاملة والتكل ــف  ،ال أنها قضية كلية
مح ــددة ملاهي ــة عل ــم ش ــرعي ش ــديد األهمي ــة ،وله ــا آث ــار
عميق ــة ف ــي الفقه العملي والقضاء الش ــرعي ،فضال عن
آثاره ــا ف ــي مج ــال تعلي ــم العلوم الش ــرعية.
ت -مظاه ــره ف ــي ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة وبي ــان
أقس ــامهاّ :إن كثي ـ ًـرا مم ــا وق ــع في ــه بع ـ ُ
ـض املشتغلي ــن
بالقواع ــد الفقهي ــة املعاصري ــن م ــن زالت -بس ــبب ه ــذا
اإلش ــكال ال ــذي أحدث ــه اإلم ـ ُ
ـام الحم ــوي -ج ــاء في س ــياق
شرح القواعد الفقهية وفي بيان أقسامها ،وهو كثي ــر،
وعام ــة أصحاب ــه أس ــاتذة في علوم الش ــريعة .وهذا -وإن
ّ
كان محل ــه ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة ملؤلفي ــن آخري ــن ال
صياغ ــة تعريف ــات ابتدائية لها-؛ فإن هؤالء الشارحي ــن
ق ــد تطرق ــوا م ــن خ ــالل ش ــروحهم وتقس ــيماتهم لتل ــك
القواع ــد إل ــى دالل ــة الكلي ــة الت ــي انبنت عل ــى التعريفات
ّ
املنقول ــة املخل ــة به ــا.
ً
ويظه ــر ذل ــك مث ــال في قول الش ــيخ تـيسي ــر فائق محمود
محق ــق كت ــاب «املنث ــور ف ــي القواع ــد» لإلم ــام الزرك�ش ــي
( 94ه ــ) -بع ــد أن أورد خمس ــة م ــن القواع ــد الفقهي ــة
املعروف ــة ،بعضه ــا قواع ــد كب ــرى وبعضه ــا مس ــتقلة:-
«فه ــذه القواع ــد قضاي ــا كلي ــة ي ــندرج تحته ــا جزئي ــات
ُيعل ــم ُ
حكمه ــا م ــن تل ــك القواع ــد ،ومعن ــى ك ــون القاعدة
كلي ــة أن الحك ــم فيه ــا عل ــى كل ف ــرد»(.)2
فتفسي ـ ُـره لكلي ــة القاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا الت ــي ي ــنطبق
ُ
حكمه ــا عل ــى كل ف ــرد م ــن أفراده ــا ،بم ــا يفي ــد معن ــى
الش ــمول املس ــتغرق( ) ،دون التنبيه على احتمال طروء
اس ــتثناءات ..ه ــو تفسي ــر دخي ــل ال تس ــعفه مق ــررات
فقه ــاء القواع ــد ،ألن ــه يص ــدق عنده ــم عل ــى مصطل ــح
تبي ــن س ـ ً
«االط ـراد» ال عل ــى «الكلي ــة» كم ــا ّ
ـالفا .ول ــو كان
( ) عمــال بحديــث الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي إصــالح ذات
البي ــن فــي الخصومــات الفرديــة «ليــس الكــذاب الــذي يصلــح بي ــن
الناس ،فيـنم ــي خي ـرا ،أو يقول خي ـرا» ،البخاري ،الجامع الصحيح،
ج ،ص . 8
( )2الزرك�شي ،املنثور في القواعد ،ج  ،ص. 0
( ) وهــو املســتفاد مــن لفــظ العمــوم ّ
«كل» فــي اصطــالح األصوليي ــن
باعتبــاره مــن ألفــاظ العــام.

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

كالم ــه ف ــي غي ــر مق ــام دالل ــة كلي ــة القاع ــدة الفقهي ــة؛
َ
ل ــكان ل ــه وج ـ ٌـه ُيع ــذر ب ــه إذا اس ــتصحبنا أن الش ــمول
املط ــرد ه ــو األص ــل ف ــي التقعي ــد النظري بعي ــدا عن علم
الفق ــه ومتعلقات ــه العملي ــة ،أم ــا وهو يتح ــدث عن كلية
َ
القاع ــدة الفقهي ــة تحدي ــدا؛ ف ــال مس ـ ّـوغ ْ
لره ِن ــه دالل ــة
الكلي ــة بوص ــف االط ـراد ال ــذي ّ
عب ــر عن ــه بقول ــه« :عل ــى
كل ف ــرد».
ويـرجح أن يكون هذا ِمن آثار ما أحدثه اإلمام الحموي
أيض ــا في عدم تميي ــزه بي ــن داللة الكلي ــة وداللة االطراد
ف ــي تعريف ــه للقاع ــدة الفقهي ــة ،بدليل أن القواعد الت ــي
س ــاقها هو ُ
نفس ــه ليس ــت مطردة بل أكث ــرية ،ولم يمنع
ذل ــك أنه ــا كلي ــة كم ــا أق ــر ب ــه ه ــو ف ــي بداي ــة كالم ــه ،وه ــو
الق ــدر ال ــذي يخال ــف في ــه اإلم ـ َ
ـام الحم ــوي ،فل ــو كان
ُ
لبط ــل ُ
وصف ــه لتل ــك القواع ــد
ه ــذا ه ــو معن ــى الكلي ــة؛
ذاته ــا بأنه ــا كلية.
وم ــن أمثل ــة ذل ــك أيض ــا ّأن الش ــيخ يعق ــوب الباحسي ــن

انتق ــد الش ــيخ مح ــمد الروكــي ف ــي تقس ــيمه للقاع ــدة
الفقهي ــة إل ــى مط ــردة وأكث ــرية ،بحج ــة أن ــه س ــبق أن
ع ـ ّـرف القاع ــدة ابت ـ ً
ـداء بأنه ــا «حك ـ ٌـم كل ــي» ،ورأى ف ــي
ذل ــك تعار ً
ض ــا ال يص ــح( .)4والح ــال أن تقس ــيم الش ــيخ
الروكي س ـ ٌ
ـليم ال ش ــبهة فيه من هذه الناحية بالذات(،)5
ّ
ْ
فوص ُف ــه للقاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا حك ــم كل ــي ال يتعارض
مطلق ــا م ــع كونه ــا ق ــد تك ــون مط ــردة بانطب ــاق ذل ــك
الحك ــم عل ــى كل جزئياته ــا ،وق ــد تك ــون أكث ــرية ح ــال
ّ
انطب ــاق حكمه ــا عل ــى أكث ــر جزئياته ــا ال كله ــا ،م ــع خروج
البع ــض اآلخ ــر م ــن الجزئي ــات ليتعل ــق به ــا حك ـ ٌـم آخ ــر
مخال ــف لحكمه ــا الكل ــي.
( )4فقــال بعــد عرضــه لتعريــف الرو ـكـي« :وهــذا التعريــف يمكــن أن
تتوجــه إليــه طائفــة مــن اإلشــكاالت أيضــا ،فمــن املمكــن أن ُيقــال
ّ
فيــه إنــه عـ ّـرف القاعــدة بأنهــا حكـ ٌـم كلــي ،ولكنــه ذكــر أن انطباقهــا
علــى جزئياتهــا قــد يكــون علــى ســبيل االطـراد ،وقــد يكــون علــى ســبيل
األغلبيــة .وهــذا ي ــناقض َ
حكمــه بالكليــة عليهــا ،الســيما إذا عرفنــا
أنــه ي ــرى أن قسـ ًـما مــن القواعــد أغلبــي وليــس مطـ ً
ـردا» ،الباحسي ــن،
القواعــد الفقهيــة ،ص.52
( )5وهــذا ال ي ــنفي مــا ســبق أن ذكرنــاه مــن مآخذتــه علــى تعريفــه
الــذي افتتحــه بعبــارة «حكــم كلــي »...وهــي مشــكلة مختلفــة بي ــناها فــي
املســألة الســابقة.
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وق ــد درأ الش ــيخ م ــحمد الروكــي ُ
نفس ــه ه ــذا اإلش ــكال
املث ــار ض ــده بعب ــارة واضح ــة وقاطع ــة بقول ــه ف ــي مح ـ ّـل
آخ ــر ...« :إن ثب ــوت الكلية للقاع ــدة ال يفتقر بالضرورة
إل ــى انطب ــاق حكمه ــا عل ــى كل جزئيات ــه كم ــا ت ــدل علي ــه
لف ــظ «كل» ب ــل يكف ــي انطباق ــه عل ــى أكث ــر جزئيات ــه،
ً
ُ
ومن ثم فإنه يلزم
عم ــال بقاعدة «لألكث ــر حكم ال ــكل»ِ ،
م ــن ثب ــوت قاعدي ــة القاع ــدة ثب ــوت كليتها ،ف ــكل قاعدة
كلي ــة ،س ــواء انطبق ُ
حكمها على جمي ــع جزئياته أو على
جله ــا ،ألن العب ــرة بالغال ــب ،والن ـ ُ
ـادر ال حك ــم ل ــه»( ).
ِ
والغري ــب أن الش ــيخ الباحسي ــن نفس ــه وص ــف -ف ــي
موض ــع آخ ــر قري ــب -بع ـ َ
ـض األح ــكام الفقهي ــة الجزئي ــة
بالكلي ــة ،م ــع أنه ــا جزئي ــة بتصريح ــه ،فق ــال ...« :ذل ــك
َ
أحكام
أن القضاي ــا الكلي ــة يتس ــع معناه ــا ،حت ــى يش ــمل
الجزئي ــات ذات التجري ــد والعم ــوم ،كما هو في القواعد
القانون ــية ،واألح ــكام الفقهي ــة الجزئي ــة ،الت ــي يمثل ٌّ
كل
منه ــا قاع ــدة جزئي ــة كلي ــة ،باعتب ــار تجري ــد موضوعه ــا
وعموم ــه ،نح ــو :من أفطر ف ــي رمضان نهارا عمدا فعليه
القض ــاء والكف ــارة»(.)2
ُ
َ
ف ــإذا كان ــت هذه الجزئيات قد تحقق فيها وصف الكلية
عن ــده ملس ـ ّـوغ واح ــد ه ــو أنه ــا صيغ ــت بعب ــارة مج ــردة
أف ــادت العم ـ َ
ـوم ،م ــع أنه ــا ل ــم ت ــزد ع ــن كونه ــا فروع ــا
فقهي ــة جزئي ــة؛ ف ـ ّ
ـإن القاع ــدة الفقهي ــة األكث ــرية ْأول ــى
بوص ــف الكلية ،ألن صيغته ــا مجردة ابتداء ،فضال عن
أنه ــا مس ــتوعبة لجزئي ــات عملي ــة كثي ــرة ،ال ً
فرع ــا فقهيا
واح ـ ًـدا قاص ـ ًـرا ع ــن الش ــمول.

واألص ــل بع ــد التحقي ــق وإمع ــان النظ ــر وج ـ ُ
ـوب الع ـ ْـود
إل ــى منه ــج القدام ــى م ــا قب ــل ظه ــور رأي اإلم ــام الحم ــوي
ف ــي التقس ــيم ،ليك ــون معي ـ ُـار التقس ــيم ً
قائم ــا عل ــى
ثنائي ــة االط ـراد واألكث ــرية ،ال ثنائي ــة الكلي ــة واألكث ــرية؛
حت ــى يس ــتقر الس ــؤال ال ــذي يج ــب طرح ــه دائم ــا ف ــي
كل قاع ــدة ه ــو :ه ــل أن القاع ــدة الفقهي ــة مط ــردة أم
أكث ــرية؟ وبالرج ــوع إل ــى ه ــذا املفه ــوم الصحي ــح لدالل ــة
الكلي ــة ،يخل ــص عل ــم القواع ــد الفقهي ــة م ــن ه ــذا
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( ) الرو ـكـي ،معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة ،ج ،
ص . 5
( )2الباحسيـن ،القواعد الفقهية ص.54
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الخ ــالف الع ــارض القائ ــم بي ــن املشتغلي ــن بالقواع ــد
َّ
متكل ــفّ ،
وتمحل في
تماه
الفقهي ــة ،وم ــا ت ــرتب علي ــه من ٍ
َ
ـرف جان ـ َـب الص ــواب ،وكل م ــا ه ــو
التم ــاس األع ــذار لط ـ ٍ
مطل ــوب م ــن الفقه ــاء والباحثي ــن هو التصري ــح بخطئه
والتصري ــح ف ــي املقاب ــل بص ــواب الط ــرف املصي ــب وه ــو
هن ــا اإلم ــام اب ــن الس ــبكي ونهج ــه ال ــذي س ــار علي ــه.

***
الخاتمة
تبي ــن م ــن خ ــالل ه ــذه الدراس ــة أن اإلش ــكاليات الت ــي
ش ــابت تعريف ــات القاع ــدة الفقهي ــة الت ــي صاغه ــا
ُ
أصحابه ــا لكش ــف ماهيته ــا ف ــي كثي ــر م ــن الكت ــب َ
املفردة
للقواع ــد الفقهي ــة -س ــواء الجامع ــة منه ــا أو البحثي ــة،-
تكم ــن أساس ــا ف ــي ثالث ــة إش ــكاالت كب ــرى ه ــي :إش ــكال
«الخل ــط بي ــن دالل ــة القاع ــدة الفقهي ــة وبي ــن دالالت
غي ــرها م ــن القواع ــد» ،وإش ــكال «تعري ــف القاع ــدة
ّ
الفقهي ــة بج ــزء ماهيته ــا» ،وإش ــكال «دالل ــة الكلي ــة ف ــي
تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة» ،وإل ــى ه ــذه اإلش ــكاليات
الث ــالث الكب ــرى ت ــرجع إش ــكاالت كثي ــرة أخ ــرى ،يمك ــن
عرضه ــا باختص ــار ف ــي النتائ ــج اآلت ــية:
نتائج البحث:
 .الكثي ــر م ــن كت ــب القواع ــد الفقهي ــة -وخصوص ــا
ُ
منه ــا م ــا كت ــب ف ــي ه ــذا العص ــر ِم ــن ِقب ــل األس ــاتذة
ُ
أصحابها
الجامعييـن من أهل االختصاص -اكتفى
بع ــرض مجموع ــة م ــن تعريف ــات القاع ــدة الفقهية
دون تنبي ــه الق ـراء ً
وطلبة العلوم الش ــرعية
عموم ــا
ِ
منه ــم خصوص ــا إل ــى أن مصادرها متباي ــنة وليس ــت
كلها منقولة عن كتب التـ ـراث َ
املفردة لهذا العلم،
لتك ــون محقق ــة للغ ــرض ال ــذي دونوه ــا ألجله.
ُ
أصحابه ــا -ف ــي
 .2بع ــض تل ــك التعريف ــات ق ــد أورده ــا
مصادره ــا األصلي ــة املنقول ــة عنه ــا -باعتباره ــا
تعريف ــات ِلـ«القاع ــدة» بداللته ــا املف ـ َـردة املج ــردة
م ــن أي قي ــد ،ال للقاعدة الفقهي ــة تحديدا بداللتها
َّ
اللقبي ــة املركب ــة ،ث ــم نقله ــا عنه ــم بعضالكت ــاب
املعاصري ــن دون اهتم ـ ٍـام الخت ــالف موارده ــا ع ــن
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غ ــرض التنظي ــر الفقه ــي ،ككت ــب املنط ــق واللغ ــة
وأص ــول الفق ــه وغي ــرها ،مم ــا يكش ــف ماهي ــة
القاع ــدة ّ
ليعرفه ــا ف ــي س ــياقاتها تل ــك املختلف ــة ،ال
ماهي ــة القاع ــدة الفقهي ــة تحدي ــدا.
 .الخلط الحاصل بيـن داللتـي «الكلية» و«العموم»
ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ،م ـ ّ
ـرده تـركي ــز األصوليبن -في
مصطلح «العموم» في القواعد األصولية املتعلقة
بال ــدالالت ومباح ــث األلفاظ-عل ــى انطب ــاق اللفظ
ذات ــه عل ــى م ــا ه ــو من ـ ٌ
ـدرج في ــه م ــن أف ـراد ،بغ ـ ّ
ـض
النظ ــر عم ــا إذا كان ــت تل ــك األف ـراد عب ــارة ع ــن
مكلفي ــن مخاطبي ــن بالتكلي ــف ،أو أنه ــا جزئي ــات
عملي ــة ه ــي مح ـ ٌّـل للتكلي ــف.
 .4تأث ــر بع ــض مؤلف ــي كت ــب القواع ــد الفقهي ــة
بالتقعي ــد األصول ــي وم ــا ج ــاء في ــه م ــن تعريف ــات،
دون االنتباه إلى اختالف املقام بيـنه وبيـن مقت�شى
ً
التصن ــيف الفقه ــي ،فض ــال ع ــن تس ـ ّـرع بع ــض
ّ
الكت ــاب والباحثي ــن املعاصري ــن ف ــي نق ــل تعريف ــات
القاع ــدة ،دون االهتمامب ــأن مصادره ــا مختلف ــة؛
ق ــد أدى إل ــى ارتباكه ــم ف ــي مفه ــوم الكلي ــة ال ــذي
تجلىبوض ــوح ف ــي تعريفاته ــم للقاع ــدة الفقهي ــة.
 .5اإلم ــام ت ــاج الدي ــن الس ــبكي -الذي كان س ــابقا ً
منا
ز
املفردي ــن عل ـ َـم القواع ــد الفقهي ــة
لبقي ــة العلم ــاء ِ
بالتصن ــيف -ل ــم يق ــع ف ــي إش ــكال تعري ــف القاع ــدة
بج ــزء ماهيته ــا ،وم ــع أن م ــن ج ــاءوا بع ــده م ــن
مختل ــف املذاه ــب أق ــروا ل ــه بالس ــبق ف ــي إحكام ــه
للتقعي ــد الفقه ــي؛ ف ــإن أكث ــرهم ل ــم يسي ــروا عل ــى
نهج ــه ،ب ــل وقع ــوا ف ــي اإلش ــكال نفس ــه.
 .6عام ــة ّ
الكت ــاب املعاصري ــن س ــاروا ف ــي تعريفه ــم
ْ
ْ
مختلفي ــن :أحدهما
اتجاهين
للقاع ــدة الفقهي ــة ف ــي
ّ
ُ
أصحاب ــه عب ــارة ش ــاملة كـ«أم ــر كل ــي» و«كل
اخت ــار
كل ــي» و«قضي ــة كلي ــة» و«أص ــول كلي ــة» ،وم ــا
وافقه ــا م ــن العب ــارات القابل ــة الست ــيعاب أركان
املعرف ،وفق نهج ابن الس ــبكي؛ بما ّ
ال�ش ــيء َّ
جنبهم
الوق ـ َ
ُ
أصحاب ــه
ـوع ف ــي ذل ــك اإلش ــكال .وثان ــيهما تبن ــى
عب ــارة «حك ــم» مقت ــرنا بقي ــد الكلي ــة عل ــى طريق ــة
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التفتازان ــي واب ــن نجي ــم؛ فل ــم يس ــلموا م ــن ذل ــك
اإلش ــكال.
 .بع ــض الفقه ــاء املعاصري ــن كان ــوا مدركي ــن تمام ــا
ْ
اإلمامي ــن التفتازان ــي واب ــن نجي ــم
لك ــون تصدي ــر
للقاع ــدة بلف ــظ «حك ــم» في ــه خل ــل واض ــح أق ــروا
ب ــه ،لكنه ــم م ــع ذل ــك التمس ــوا لهم ــا أع ــذا ًرا واهي ــة
لي ــس م ــن ش ــأنها أن تحق ــق األه ــداف الت ــي نش ــأ
ألجلها علم القواعد الفقهية ،وقد كان جدي ًـرا بهم
توجي ـ ُـه أنظ ــار الدارسي ــن وأه ــل االختص ــاص إل ــى
موض ــع الخل ــل ،والعم ــل ف ــي املقاب ــل عل ــى مراجعت ــه
وتصويب ــه ،ال التكل ــف ف ــي التم ــاس األع ــذار ل ــه.
 .8فقه ــاء القواع ــد كان ــوا متوافقي ــن قب ــل الق ــرن
الح ــادي عش ــر عل ــى أن القاع ــدة الكلي ــة ه ــي
ـات كثي ــرة راجع ــة إليه ــا ،وه ــذا
املس ــتوعبة لجزئي ـ ٍ
ه ــو املعنى األصي ــل لداللة «الكلي ــة» ،بقطع النظر
ع ــن ق ــدر ذل ــك االست ــيعاب عم ــا إذا كان ش ــامال أو
أكث ــريا .ولذلك لم ي ــنشأ بي ــنهم خالف في أنه ما من
قاع ــدة فقهي ــة إال وه ــي تنط ــوي عل ــى حك ـ ٍـم كل ــي.
 .9خ ــروج بع ــض الف ــروع ع ــن القاع ــدة باالس ــتثناء
منه ــا ،ال ي ــنتقص م ــن كليتها ،س ــواء كان ــت القاعدة
ّ
الفقهي ــة مط ــردة مس ــتغرقة ل ــكل فروعه ــا ل ــم يط ـرأ
عليه ــا أي اس ــتثناء ،أو كان ــت أكث ــرية تط ـرأ عليه ــا
بع ـ ُ
ـض االس ــتثناءات ،فه ــي ف ــي كلت ــا الحالت ــين
متصف ــة بالكلي ــة ملج ــرد رج ــوع ف ــروع كثي ــرة إليه ــا،
ألن ــه ال ت ــالزم بي ــن صف ــة الكلي ــة وصف ــة االط ـراد.
ً
منعرج ــا ح ـ َّـادا ف ــي فه ــم
 . 0اإلم ــام الحم ــوي أح ــدث
كثيـري ــن مم ــن ج ــاؤوا بع ــده لدالل ــة «الكلي ــة» ف ــي
القاع ــدة الفقهي ــة ،خصوص ــا وأن ــه ش ــارح أش ــباه
اب ــن نجي ــم املرج ــع األه ــم للقواع ــد الفقهي ــة ف ــي
املذه ــب الحنف ــي ،وأن ــه ل ــم يل ــق م ــن العلم ــاء م ــن
يـ ـراجعه ف ــي ه ــذا االنح ـراف ال ــذي أحدث ــه ،ب ــل
ساي ــروه ف ــي فهم ــه ،بما ش ــق صف االتج ــاه الواحد
ف ــي ماهي ــة دالل ــة «الكلي ــة».
 .أكث ــر م ــا وق ــع في ــه بع ـ ُ
ـض الكت ــاب املعاصري ــن م ــن
زالت كان في س ــياق ش ــرح تعريف القاعدة الفقهية
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وفي بيان أقسامها ،ال في صياغة التعريفات ذاتها،
وه ــذا كثي ــر ل ــدى م ــن أف ــردوا القواع ــد الفقهي ــة
بالتأليف ،وأكث ــرهم من أس ــاتذة العلوم الشرعية
الذي ــن ي ــنقلون معارفه ــم إل ــى طلبة العلم الش ــرعي.
 . 2األص ــل ف ــي ه ــذه املس ــألة ه ــو الرج ــوع إل ــى الح ــق
والعم ــل ب ــه ،وذل ــك يتحق ــق بالرج ــوع إل ــى نه ــج
العلم ــاء السابقي ــن م ــن املتأخري ــن الذي ــن س ــبقوا
اإلم ــام الحم ــوي في تقس ــيم القواع ــد الفقهية وفق
ثنائي ــة «االطراد» و«األكث ــرية» ،ال ثنائية «الكلية»
و«األكث ــرية» ،وذل ــك إلخ ـراج عل ــم القواع ــد
ُ
الفقهي ــة م ــن لجاجة هذا الخالف الذي ش ــاع بي ــن
ّ
الكتاب املتأخريـن جدا ،وأكثـر منهم بيـن املؤلفيـن
والباحثي ــن املعاصري ــن.
التوصيات:
 .الدع ــوة إل ــى مزي ــد اهتم ــام الجامع ــات اإلس ــالمية
وس ــائر املؤسس ــات العلمي ــة والبحثي ــة بمختل ــف
موضوع ــات القواع ــد الفقهي ــة ،ومنه ــا موض ــوع
التعري ــف ،عل ــى غ ـرار اهتمامه ــم بموضوع ــات
مقاص ــد الش ــريعة اإلس ــالمية واملالي ــة اإلس ــالمية
وس ــائر القضاي ــا الفقهي ــة املعاص ــرة ،ألن االكتفاء
بمدارس ــة القواع ــد الفقهي ــة إجم ــاال دون الوقوف
عل ــى بع ــض قضاياه ــا املؤث ــرة س ــلبا ف ــي العملي ــة
التعليمي ــة ،م ــن ش ــأنه أن يبق ــي تل ــك القضاي ــا
إش ــكاالت عالق ــة ب ــال ح ــل.
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 .2الدع ــوة إل ــى التـركي ــز عل ــى املنهج التحليل ــي النقدي
ّ
البن ــاء ف ــي مدارس ــة مختل ــف موضوع ــات العل ــوم
الش ــرعية ومنه ــا موضوع ــات القواع ــد الفقهي ــة،
ابت ـ ً
ـداء بالتعريف ــات إل ــى التفريع ــات والتطبيق ــات
الخ ــالل والهن ــات دون أن
الت ــي ش ــابتها الكثي ــر م ــن ِ
تحظ ــى باالهتم ــام الكفي ــل بمعالجته ــا ،وتج ــاوز
مرحلة املدارس ــات الت ــي تقف عن ــد التأريخ للعلوم
الش ــرعية ومراح ــل تطوره ــا والتباه ــي باإلنج ــازات
املبه ــرة فيه ــا ،دون الغوص في جوهر قضاياها الت ــي
تحت ــاج إل ــى مراجع ــة تصوي ــب.
 .ض ــرورة تنبي ــه مدر�ش ــي العل ــوم الش ــرعية عموم ــا

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

ومدر�ش ــي عل ــم القواع ــد الفقهي ــة خصوص ــا ،إل ــى
النتائ ــج الت ــي يمكنه ــم تحقيقها لهذا العل ــم الجليل
وإف ــادة طلب ــة العل ــوم الش ــرعية ب ــه ،ل ــو أنه ــم
حرص ــوا عل ــى التدقيق في م ــوارد تعريفات القواعد
الفقهي ــة املختلف ــة قب ــل املب ــادرة إل ــى عرضه ــا عل ــى
طلبته ــم دون مراجع ــة وتمحي ــص ،ثم الحرص على
مراجعته ــا بأمان ــة وتدقيقه ــا قب ــل املب ــادرة بطباعتها
ونش ــرها كتب ــا ،لتصب ــح بدوره ــا مراج ــع ألجي ــال من
الطلب ــة ف ــي رب ــوع العال ــم اإلس ــالمي.

***
قائمة املصادرواملراجع
أ) الكتب:
األتا�ش ــي ،م ــحمد خالد ،ش ــرح املجلة ،املقدمة ،املقالة
األول ــى ف ــي تعري ــف عل ــم الفق ــه وتقس ــيمه ،دار الكت ــب
العلمي ــة ،بي ــروت ،دت.
الباحسي ــن ،يعق ــوب ب ــن عب ــد هللا ،القواع ــد الفقهي ــة،
مكتب ــة الرش ــد ،الري ــاض 4 8 ،ه ــ 998 /م.
البخ ــاري ،مح ــمد ب ــن إس ــماعيل ب ــن إبـ ـراهيم الجعفي،
الجام ــع الصحي ــح (صحي ــح البخ ــاري) ،تحقي ــق جماعة
هـ.
م ــن العلم ــاء ،املطبع ــة األمي ــرية ،بب ــوالق،
البورن ــو ،م ــحمد صدق ــي ،الوجي ــز ف ــي إيض ــاح قواع ــد
الفق ــه الكلي ــة ،مؤسس ــة الرس ــالة ،بي ــروت ،ط،4
 4 6ه ــ 996 ،م.
البورن ــو ،محم ــد صدق ــي ،موس ــوعة القواع ــد الفقهي ــة،
مؤسس ــة الرس ــالة ،دت.
التفتازان ــي ،مس ــعود ب ــن عم ــر ،س ــعد الدي ــن ،ش ــرح
التلوي ــح عل ــى التوضي ــح ،تحقي ــق :زكري ــا عميـ ـرات،
بي ــروت ،دار الكت ــب العلمي ــة ،ط .
الجرجان ــي ،علي بن م ــحمد بن علي ،كتاب التعريفات،
تحقي ــق إبـ ـراهيم األبي ــاري ،دار الكت ــاب العرب ــي ،ط،2
 4ه ــ 992 ،م.

محمد الحاج سالم

الحري ــري ،إبـ ـراهيم محم ــد ،املدخ ــل إل ــى القواع ــد
الفقهي ــة الكلي ــة ،ط دار عم ــار للنش ــر والتوزي ــع ّ
عم ــان
 4 9ه ــ 998/م
حسي ــن ،م ــحمد صال ــح مو�ش ــى ،ش ــرح الفرائ ــد البهي ــة
ف ــي نظ ــم القواع ــد الفقهي ــة ،ألب ــي بك ــر ب ــن أب ــي القاس ــم
األه ــدل ،مؤسس ــة الرس ــالة ناش ــرون ،ط  4 0 ،ه ــ،
2009م.
حم ــاد ،ن ــزيه ،القواع ــد الش ــرعية وعالقته ــا بفق ــه
املصال ــح ،مق ــال ف ــي ن ــدوة القواع ــد الفقهي ــة بي ــن
التأصي ــل والتطبي ــق ،مراجع ــة مصطف ــى باج ــو ،وزارة
األوق ــاف والش ــؤون الديـن ــية ،س ــلطنة عم ــان.
الحموي ،أحمد بن مح ــمد ،غمز عيون البصائر شرح
كت ــاب األش ــباه والنظائ ــر (الب ــن نجي ــم) ،دار الكت ــب
العلمي ــة ،بي ــروت 405 ،ه ــ.
حي ــدر ،علي ،درر الحكام ش ــرح مجلة األحكام ،تعريب:
فهمـي الحسيـنـي ،دار عالم الكتب ،الرياض 42 ،هـ،
200م.
اب ــن خطي ــب الدهش ــة ،محم ــود ب ــن أحم ــد الفيوم ــي،
مختص ــر م ــن قواعد العالئ ــي وكالم األس ــنوي ،تحقيق:
مصطف ــى محم ــود البنجويـن ــي 980 ،م.

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

الروكــي ،مح ــمد ،معلم ــة زاي ــد للقواع ــد الفقهي ــة
واألصولي ــة ،مؤسس ــة زاي ــد ب ــن س ــلطان آل نهي ــان
لألعمال الخي ــرية واإلنسانـية ،ومجمع الفقه اإلسالمـي
الدول ــي ،ط  4 4 ،ه ــ20 ،م.
الزرق ــا ،أحم ــد م ــحمد ،ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة ،دار
القل ــم ،دمش ــق ،ط200 ،6م.
الزرك�ش ــي ،م ــحمد ب ــن به ــادر (ب ــدر الدي ــن) ،املنث ــور
ف ــي القواع ــد ،تحقي ــق :تـيسي ــر فائ ــق أحم ــد محم ــود،
وزارة األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية ،الكوي ــت،
 402ه ــ 982 /م.
زي ــدان ،عب ــد الكري ــم ،املدخ ــل لدراس ــة الش ــريعة
اإلس ــالمية ،مؤسس ــة الرس ــالة ناش ــرون ،ط ،
 425ه2005 /م.
الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،ش ــرح طلع ــة الش ــمس
على األلفية ،وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقافة ،مسقط،
 40ه ــ 98 ،م.
اب ــن الس ــبكي ،عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي (ت ــاج الدي ــن)،
األش ــباه والنظائ ــر ،تحقي ــق :ع ــادل أحمد عب ــد املوجود
وعل ــي م ــحمد مع ــوض ،دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت،
ط  99 ،م.

الدوس ــري ،مس ــلم ب ــن مح ــمد ب ــن ماج ــد ،املمت ــع
ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ،دار زدن ــي ،اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية ،ط  428 ،ه ــ200 ،م.

الش ــاطبي ،إبـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى اللخم ــي ،املوافق ــات ف ــي
أص ــول الش ــريعة ،تحقي ــق :عب ــد هللا دراز ،بي ــروت ،دار
املعرف ــة ،ط  4 ،ه ــ 99 ،م.

ال ـرازي ،مح ــمد ب ــن عم ــر ب ــن الحسي ــن ،املحص ــول ف ــي
عل ــم األص ــول ،تحقي ــق ط ــه جاب ــر في ــاض العلوان ــي،
جامع ــة اإلم ــام م ــحمد ب ــن س ــعود اإلس ــالمية ،الرياض،
 400ه ــ.

شبي ــر ،م ــحمد عثم ــان ،القواع ــد الكلي ــة والضواب ــط
الفقهية في الش ــريعة اإلسالمية ،دار النفائس ،األردن،
ط 2006 ،م.

الروكــي ،مح ــمد ،نظري ــة التقعي ــد الفقه ــي وأث ــرها ف ــي
اخت ــالف الفقه ــاء ،منش ــورات كلي ــة اآلداب والعل ــوم
اإلنسان ــية ،الرب ــاط 994 ،م.
الروكــي ،مح ــمد ،نظري ــة التقعي ــد الفقه ــي ،مطبع ــة
النج ــاح الجدي ــدة ،ال ــدار البيض ــاء ،ط  994 ،م.

الغزال ــي ،م ــحمد ب ــن مح ــمد (أب ــو حام ــد) ،املس ــتصفى
م ــن عل ــم األص ــول ،تحقي ــق مح ــمد س ــليمان األش ــقر،
مؤسس ــة الرس ــالة ،بي ــروت ،ط  4 ،ه ــ 99 ،م.
الغزال ــي ،م ــحمد ب ــن م ــحمد (أب ــو حام ــد) ،معي ــار العل ــم
في فن املنطق ،ش ــرح أحمد ش ــمس الدي ــن ،دار الكتب
العلمي ــة ،بي ــروت ،ط 989 ،2م.
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مجلة بحوث الشريعة

الفيوم ــي ،أحم ــد ب ــن مح ــمد ب ــن عل ــي املق ــرى ،املصب ــاح
املنـي ــر ف ــي غري ــب الش ــرح الكبي ــر للرافع ــي ،املطبع ــة
األمي ــرية ،القاه ــرة ،ط 926 ،6م.
القراف ــي ،أحم ــد ب ــن إدري ــس (ش ــهاب الدي ــن) ،الف ــروق،
بي ــروت ،عال ــم الكت ــب.
ّ
املق ــري ،م ــحمد ب ــن م ــحمد بن أحم ــد ،القواع ــد ،مركز
إحي ــاء التـ ـراث اإلس ــالمي ،مك ــة املكرم ــة ،دت ،مقدم ــة
املحق ــق أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن حمي ــد.

ابن نجيم ،زي ــن الدي ــن بن إبـ ـراهيم بن م ــحمد ،األشباه
والنظائ ــر عل ــى مذه ــب أب ــي حن ــيفة النعم ــان ،اعتن ــى به
زكري ــا عميـ ـرات ،دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،ط ،
 4 9ه 999/م.
الن ــدوي ،عل ــي أحم ــد ،القواع ــد الفقهي ــة ،دار القل ــم،
دمش ــق ،ط 4 2 ،2ه ــ 99 /م.
ب) الروابط اإللكتـرونـية:
books.google.com.om/books
universitylifestyle.net
مدخ ــل إل ــى العل ــوم القانون ــية ،املحام ــي س ــلطان
الج ـرادي( ،ق ــاض س ــابق) ،اإلل ـزام ف ــي القاع ــدة
القانون ــية ،تاري ــخ الدخ ــول/202 / 0/04 :
ar.islamway.net/article
عبد العزيـز الحويطان :القواعد الفقهية
www.noor-book.com
الخادمي ،مح ــمد بن م ــحمد بن مصطفى ،أبو س ــعيد،
مناف ــع الدقاي ــق ف ــي ش ــرح مجام ــع الحقاي ــق ،مخط ــوط
معروض
www.alukah.net/sharia
إس ــماعيل عب ــد عب ــاس :تعري ــف القواع ــد الفقهي ــة،
تاري ــخ اإلضاف ــة2020/04/ 4 :
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